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Desvio na
Fecomércio-RJ:
contratos falsos ou
abuso de poder?
Policiais federais e integrantes do Ministério Público Federal
(MPF) cumpriram mandados de
busca e apreensão contra acusados de desvios de R$ 355 milhões
na Federação do Comércio do Rio
(Fecomércio-RJ) e nas seções fluminenses do Serviço Social do
Comércio (Sesc) e do Serviço de
Aprendizagem Comercial (Senac).
Os alvos são pessoas, escritórios de
empresas e de advocacia.
A Operação E$quema S, um
desdobramento da Lava Jato, começou a partir da Operação Jabuti, de 2018, e também usa informações de delação premiada do
ex-presidente da Fecomércio-RJ
Orlando Diniz. Pelo acordo, Diniz não voltará à prisão. Ele passou apenas quatro meses atrás das
grades, tendo sido solto em 1º de
junho de 2018 por decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal.
De acordo com o MPF, dos
R$ 355 milhões gastos a pretexto de serviços advocatícios supostamente prestados à entidade,
entre 2012 e 2018, ao menos R$
151 milhões foram desviados em
esquema que envolveria Diniz,
Marcelo Almeida, Roberto Teixeira, Cristiano Zanin, Fernando
Hargreaves, Vladimir Spíndola,
Ana Tereza Basílio, José Roberto
Sampaio, Eduardo Martins, Sérgio Cabral e Adriana Ancelmo.
Os 11 foram denunciados por organização criminosa. O advogado Frederick Wassef também foi
alvo do MPF, acusado de receber
R$ 2,6 milhões de Diniz.
A Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) criticou a força-tarefa da Lava Jato, dizendo que está
havendo criminalização da advocacia. Cristiano Zanin afirmou tratar-se de perseguição política. Ele e
Roberto Teixeira são advogados do
ex-presidente Lula. Wassef defendia a família Bolsonaro.
Segundo o MPF, o esquema envolvia o uso de contratos falsos
com escritórios dos acusados ou
de terceiros por eles indicados, em
que serviços advocatícios declarados não eram prestados. As investigações mostraram que as instituições destinaram mais de 50%
de seu orçamento anual a contratos
com escritórios de advocacia.

Alemanha
diz que Reino
Unido não deve
alterar acordos
O ministro da Economia alemão,
Peter Altmaier, disse nesta quarta-feira que os acordos relacionados
ao Brexit precisam ser cumpridos,
acrescentando que o governo britânico não deveria sobrecarregar as
conversas alterando acordos existentes de forma unilateral.
O Reino Unido apresentou nesta
quarta-feira uma legislação para a
vida fora da União Europeia, colocando as conversas comerciais com
o bloco em perigo. Especialistas
avaliam que os novos planos romperiam a lei internacional. Para o
governo britânico, apenas “esclareceriam” um acordo que assinou em
janeiro.
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Invasões dos EUA contra ‘terror’
geram 37 milhões de exilados
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Dinheiro desviado
volta para
Saúde mas pode
ajudar bares

Segundo estudo, é o
maior número desde a
2ª Guerra Mundial
Cerca de 37 milhões de pessoas foram forçadas a se deslocar de
seus locais de residência em consequência direta das guerras iniciadas
pelos Estados Unido, desde 2001 (a
partir de 6 de outubro, com o ataque ao Afeganistão, em retaliação
aos ataques de 11 de setembro). Os
dados constam do projeto Costs of
War da Brown University, nos Es-

tados Unidos, e foram divulgados
pela TelesurTV.
De acordo com o principal autor
do relatório, David Vine, o número
real poderia ser ainda maior, oscilando entre 48 e 59 milhões de deslocados em uma demonstração, em
sua opinião, de que as guerras desencadeadas por George W. Bush
(2001-2009) e continuadas por Barack Obama (2009-2017) e Donal
J. Trump (desde 2017) foram “terrivelmente catastróficas”.
Segundo o estudo, esse número
de 37 milhões de deslocados em
todo o mundo seria o maior exílio
devido a um conflito armado no

século 20 desde a Segunda Guerra
Mundial (1939-1945).
Os maiores números foram no
Iraque (9,2 milhões), Síria (7,1 milhões) e Afeganistão (5,3 milhões),
seguidos por Paquistão, Iêmen,
Somália, Líbia e Filipinas. Estes
últimos como resultado de guerras
internas.
Os pesquisadores estimam que
cerca de 25,3 milhões de deslocados retornaram, embora isso “não
seja suficiente para apagar o trauma do exílio forçado” e não signifique que os repatriados tenham
voltado a uma vida em segurança
ou em suas condições iniciais.

O passeio do arroz, novo vilão dos preços
A Câmara de Comércio Exterior
(Camex), vinculada ao Ministério
da Economia, decidiu zerar a alíquota do imposto de importação
para o arroz em casca e beneficiado. A isenção tarifária valerá até 31
de dezembro deste ano e está restrita à cota de 400 mil toneladas. A
Tarifa Externa Comum (TEC) incidente sobre o produto era de 12%,
para o arroz beneficiado, e 10%
para o arroz em casca.
A exportação de arroz não paga tarifa. Produtores acusam os beneficiadores de ganhar na exportação e agora voltar a lucrar com a importação.

O objetivo da isenção tarifária
temporária é conter o aumento expressivo no preço do arroz ao longo
dos últimos meses. De acordo com
o Centro de Estudos Avançados em
Economia Aplicada da Universidade
de São Paulo (Cepea/USP), o preço
do arroz variou mais de 107% nos últimos 12 meses, com o valor da saca
de 50 kg próximo de R$ 100.
Os motivos para a alta são uma
combinação da valorização do dólar frente ao real, o aumento da
exportação e a queda na safra. Em
alguns supermercados, o produto, que custava cerca de R$ 15, no

pacote de 5 kg, está sendo vendido
por até R$ 40.
Em agosto de 2020, o sexto mês
do ano-safra 2019/2020, as exportações brasileiras de arroz atingiram 212.623 toneladas base casca,
uma alta de 93% sobre o volume
embarcado no mesmo mês do ano
passado, segundo análise feita
pela Cogo – Inteligência em Agronegócio.
O Brasil exportou 487 mil t de
arroz beneficiado no ano comercial
2019/2020, encerrado em fevereiro, segundo a Associação Brasileira
da Indústria de Arroz (Abiarroz).

Inflação oficial fica em 0,24% em agosto
A inflação oficial, medida pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ficou em
0,24% em agosto deste ano. O resultado ficou abaixo do 0,36% de
julho deste ano, mas é a maior taxa
para o mês de agosto desde 2016,
quando ficou em 0,44%.
Segundo dados divulgados pelo
IBGE, o IPCA acumula taxas de
inflação de 0,70% no ano e de
2,44% em 12 meses. Em agosto, a
inflação foi influenciada principalmente pelo aumento do custo dos
transportes (0,82%) e dos alimentos (0,78%).
Na avaliação de Rodrigo Leão,
coordenador geral do Instituto de

Estudos Estratégicos de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
(Ineep), dois fatores – um externo e
outro interno – explicam os aumentos da gasolina e de outros combustíveis.
“Parte do aumento dos combustíveis está relacionada ao aumento
do preço do barril do petróleo ocorrido em agosto, que ficou entre 5%
e 6%. Outra parte pode ser creditada a um movimento relativamente
comum dos revendedores de elevar
seus preços além dos reajustes feitos pelas distribuidoras”, detalha
Leão.
De acordo com dados da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural

e Biocombustíveis (ANP) consultados pelo especialista, o preço médio da gasolina na distribuição aumentou menos de dois centavos no
último mês, passando de R$ 3,77
para R$ 3,79. Já na revenda, o preço médio do combustível subiu de
R$ 4,20 para quase R$ 4,27.
Leão aponta que a alta pode indicar uma tendência estrutural do
mercado de sinalizar um reaquecimento da demanda. “São causas
conjunturais, por um lado, e por
outro um movimento que já é setorial, de recuperação de preços nos
postos, que perderam muito com a
queda da demanda nos primeiros
meses da pandemia”, diz ele.

Os valores desviados por agentes públicos nas ações de enfrentamento à pandemia de coronavírus
serão destinados ao Fundo Estadual de Saúde (FES). É o que define o
Projeto 2.874/20, do deputado Anderson Moraes (PSL), aprovado em
discussão única pela Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), nesta quarta-feira. O
texto seguirá para o governador em
exercício, Cláudio Castro, que terá
até 15 dias úteis para sancioná-lo
ou vetá-lo.
Pela proposta, 20% do valor
deve ser repassado à Agência Estadual de Fomento (AgeRio) para ser
utilizado em crédito a bares e restaurantes. Isso já incluiria os R$ 8,5
milhões apreendidos em ação contra o ex-secretário de Saúde Edmar
Santos, suspeito de envolvimento
com o esquema que teria fraudado
contratos para a compra dos respiradores
“Nada mais justo que esse dinheiro volte à população através de
investimentos e recuperação de um
setor que foi muito afetado, e é um
forte aliado na geração de empregos do estado”, defendeu Anderson
Moraes.
Como justificativa para apoiar
a destinação à linha de crédito ao
setor de bares e restaurantes, o parlamentar cita pesquisa realizada
pelo Sindicato dos Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro (SindRio)
na primeira quinzena de junho. No
período, 76% das empresas tiveram
pedidos de novas linhas de crédito
recusados, e cerca de 72% tiveram
que demitir funcionários. A estimativa é que mais de 1,2 milhão de
pessoas tenham sido dispensadas.
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Petrobras é vítima do sistema
financeiro internacional

Para que o petróleo e a renda
petrolífera brasileira sejam transferidos para o sistema financeiro
internacional, é preciso construir a
ignorância sobre a Petrobrás junto
à Opinião Pública brasileira. São
cúmplices nesta tarefa, desde antes
da criação da companhia em 1953,
os meios de comunicação comercial de massa instalados no Brasil.
O Brasil e a Petrobrás são autossuficientes tanto na produção de
petróleo quanto na capacidade de
refino e abastecimento do mercado
brasileiro de diesel e gasolina. As
refinarias da Petrobrás têm capacidade de produzir diesel e gasolina para abastecer todo o mercado
brasileiro. São adequadas ao processamento do petróleo brasileiro;
em 2019, o petróleo produzido no
Brasil representou 91% do total
processado nas refinarias da companhia.
As refinarias da Petrobrás, além
de adequadas ao processamento do
petróleo nacional, são modernas
e produzem combustíveis de alto
padrão de qualidade. As refinarias
foram modernizadas com investimentos bilionários no tratamento
de derivados para redução do teor
de enxofre no diesel e na gasolina. Assim como para aumento de
capacidade e adequação dos materiais ao petróleo brasileiro.
Entre 1965 e 2018, foram investidos US$ 328 bilhões no segmento de Refino, Transporte e Comercialização (RTC) da Petrobrás,
representando 31% do investimento total. Entre 1997 e 2018, foram
US$ 137 bilhões (24% do total).
Os valores estão atualizados pela
inflação e correspondem a dólares
de 2019.
A ociosidade das refinarias, de
até 30% de sua capacidade, desde
outubro de 2016, é consequência
da política de preços adotada, desde então, pela direção da companhia. Foi denominada Preço Paritário de Importação (PPI).
Estes preços relativamente altos viabilizam (tornam lucrativa)
a importação de combustíveis, na
maior parte produzidos nos EUA,
que ocupam o mercado da Petrobrás com a consequente redução
do processamento do petróleo nas

refinarias brasileiras e ociosidade
de até 30% do nosso parque de refino.
O atual presidente da Petrobrás,
Roberto Castello Branco, declarou
que seu sonho é a companhia privatizada. Estivéssemos em período
de normalidade institucional, sendo os dirigentes responsáveis pelo
sucesso dos órgãos sob sua direção, tal desejo seria motivo para
substituição do gestor. Talvez até
um processo de gestor infiel.
Pretende-se, neste momento,
privatizar oito refinarias que respondem por 50% da atual capacidade de refino. Já foram entregues
a terceiros, estrangeiros, a subsidiária para a atividade típica de todas
as petroleiras, a distribuição, BR
Distribuidora, além de gasodutos,
terminais, fábricas de fertilizantes,
participação na petroquímica e na
produção de biocombustíveis. A
tudo isso se acrescenta a alienação
de direitos de produção em reservas de petróleo e gás natural.
Ou seja, se promove um fim esquartejado da maior empresa brasileira. As privatizações e a consequente desintegração da Petrobrás
estão na contramão da tendência
da indústria internacional e da
crescente relevância das companhias petrolíferas estatais. As estatais já são 19 entre as 25 maiores
empresas de petróleo e gás natural,
controlando 90% das reservas e
75% das produções mundiais.
As vendas de ativos da Petrobrás não se justificam pela redução
do endividamento e estão em contradição com o aumento da integração vertical e da internacionalização das companhias de petróleo,
inclusive as estatais.
O que pode ser atribuído à venda de ativos limitou-se a 25,65%
da redução da dívida líquida, entre
o final de 2014 e o final de 2018.
Cerca de três quartos (74,35%)
desta redução teve origem na geração operacional de caixa da Petrobrás. Ou seja, a atividade rentável
e eficiente da Petrobrás que está
reduzindo o endividamento.
O somatório do lucro operacional do Abastecimento da Petrobrás
nos anos de 2015, 2016 e 2017 registrou US$ 23,7 bilhões, em valo-

res corrigidos para 2018, enquanto
o E&P obteve US$ 9,4 bilhões no
mesmo período, quando o preço do
petróleo médio foi US$ 52,68 por
barril.
As privatizações de refinarias,
terminais, dutos e da distribuidora
trazem prejuízos muito mais graves à resiliência e mesmo à sobrevivência da Petrobrás do que presumíveis benefícios pela redução
dos gastos com juros, decorrentes
da antecipação da redução da dívida.
Os ativos privatizados e o mercado brasileiro de combustíveis,
de origem fóssil e de biocombustíveis, fertilizantes e petroquímicos
estão sendo entregues às empresas
e fundos estrangeiros que são controlados pelo sistema financeiro.
Os brasileiros pagam a conta,
apesar de o país dispor de uma das
maiores petrolíferas do mundo,
ter grandes reservas de petróleo e
capacidade instalada para refiná-lo no país com custos mais baixos
que os Preços Paritários de Importação (PPI) adotados por decisão
política inédita, a partir de outubro
de 2016.
Mas o véu ideológico neoliberal
impede que se veja e entenda o que
se passa com esta empresa, orgulho
dos brasileiros. Se você chegou até
aqui, provavelmente resistiu aos
argumentos apresentados porque
não fazem parte do senso comum
que é cotidianamente construído
pelo capital estrangeiro e sua mídia.
Mas também é provável que se
tenha desferido contra mim a falácia ad argumentum ad personam
(ataque pessoal). Quando em vez
de o argumentador provar a falsidade do enunciado, ele ataca a pessoa que fez o enunciado. “Se foi
um engenheiro da Petrobrás que
argumentou, trata-se de um corporativista, certamente é falso.”
“A verdade é filha do tempo e
não da autoridade”, mas quanto
tempo será necessário para revelá-la, e quantos de nós perecerão até
lá?

q

Felipe Coutinho

Presidente da Associação dos
Engenheiros da Petrobrás (Aepet).

Momento de escolha
O lugar onde a gente mora determina muito sobre o que nossa
vida é. Por outro lado, revela principalmente o que pode vir a ser.
Daí que na qualidade de pagadores
de caríssimos impostos que somos
e donos legítimos de nossas cidades, não podemos, e nem devemos,
nos satisfazer com o pouco que ela,
às vezes nos reserva. Merecemos
sempre mais, pois vem de nós a
riqueza que circula nas comunidades, cidades e países.
As necessidades concretas dos
bairros populares saltam aos olhos
diante da crise sanitária provocada
pela pandemia. Daí que levar renda básica, alimentação, produtos
de limpeza – pessoal e doméstica
– e água para bairros de baixa renda e alta densidade populacional
revela-se uma prioridade máxima
no tempo presente.
O problema da moradia digna
também ganha destaque na agenda da sociedade. O que obriga os

gestores municipais a pôr em prática uma política social para os
aluguéis. A maior parte do déficit
habitacional atual se deve ao ônus
excessivo da renda familiar (nos
últimos meses em queda livre)
com os gastos com aluguéis muito
caros, o que exige uma regulação
pública inteligente e adequada, em
relação ao capital imobiliário que
gera receitas com impostos (IPTU
e ITBI).
Outra questão refere-se à mobilidade urbana: muitos municípios
estão reduzindo a frota e horários
de transporte dificultando a mobilidade dos trabalhadores dos serviços
essenciais ou determinando adensamento do transporte nas viagens diárias. Isso vai em direção contrária
às medidas emergenciais. A ANTP –
Associação Nacional de Transporte
Coletivo – e outras entidades, como
sindicatos de metroviários, já fizeram propostas a respeito do serviço
de transporte coletivo.

Outra política urgente é a de
abastecimento alimentar e apoio
ao pequeno produtor. A alta recente do dólar, a demanda chinesa voltando com força e a necessidade de
manter o isolamento para superar
a pandemia explicam a alta acelerada nos preços de produtos de
primeira necessidade na mesa do
brasileiro comum. Segundo a FGV,
os preços no atacado dos produtos
agropecuários subiram quase 18%
este ano, e os alimentos encareceram 6% para o consumidor final,
enquanto a renda das famílias,
mesmo com o auxílio emergencial,
caiu, contendo os gastos totais das
famílias.
Resumo da ópera, são grandes
os desafios dos novos dirigentes
que chegam em novembro próximo e enormes as expectativas da
população.

q

Ranulfo Vidigal

A decisão da Petrobras de vender seus ativos e se retirar inteiramente das operações que não
sejam o pré-sal é uma estratégia
lesiva aos interesses dos estados,
mas principalmente, à soberania
energética do país e à saúde da
nossa maior empresa estatal.
Concentrar a atuação da Petrobras apenas na área do pré-sal,
leia-se Rio de Janeiro e São Paulo, vai submeter a vasta maioria
do território nacional ao risco
permanente de crises agudas de
abastecimento. Imaginem o que
significa deixar o Norte, o Nordeste, as localidades de interior
– exatamente as regiões onde as
operações são menos rentáveis –
à mercê da lógica e do interesse
privado e da volatilidade dos preços internacionais.
Não foi para isso que o Brasil
lutou tanto e investiu tantos recursos – dinheiro de todo o povo
– para conquistar a autossuficiência em petróleo. O esforço de gerações foi para garantir independência. Foi para que o país não
se visse na condição de refém da
montanha-russa do mercado internacional, sobre a qual não temos controle.
Alguns argumentarão que o
recolhimento ao pré-sal é uma
decisão corporativa da empresa,
que deve satisfações a seus acionistas. Nunca é demais lembrar
que o acionista de uma estatal faz
um investimento conservador,
baseado na solidez e segurança
da empresa, não na vertigem especulativa dos lucros estratosféricos.
Além disso, o acionista majoritário da Petrobras é o povo brasileiro, e é o povo, portanto, que
deve ser o principal beneficiário
da atividade da empresa. A missão legal da Petrobras é abastecer
o país, maximizando os ganhos
para a sociedade e minimizando
os custos. Para mudar isso, tem
que se mudar a lei.
Mas, ainda que admitíssemos
“pureza corporativa” em uma estatal, convém lembrar que, também
do ponto de vista do modelo de
negócios, a estratégia desenhada
pelos atuais administradores da
Petrobras está errada. A lógica de
mercado também desaconselha
que se coloque “todos os ovos em
uma só cesta”, como diz o ditado.
A Petrobras, uma gigante, está sendo tangida para um cercadinho.
Seus atuais gestores querem
vê-la restrita à operação offshore,
exclusivamente no ambiente de
águas profundas e em uma única
formação geológica, o pré-sal. E
nada é pior para uma petroleira
que ficar circunscrita a repertório
tão específico.
Uma grande petroleira precisa
diversificar. Não pode arriscar a
submissão aos humores da natureza, da geopolítica ou do mercado. Em caso de turbulências,
ficaria sem alternativas para operar.
A Petrobras, hoje, ainda transita em diversos ambientes operacionais. Atua na Selva, no Sertão,
em águas rasas, no xisto betuminoso e poderia estar atuando no
gás de folhelho. Está baseada
na Amazônia, no Nordeste, no

Sudeste e no Sul. Pode perfeitamente continuar a distribuir suas
atividades, sem prejuízo da capacidade de concentrar mais investimentos na fatia mais lucrativa,
que é o pré-sal.
A opção de excluir todas as
demais alternativas, inclusive a
transição energética – através dos
projetos de energia eólica, solar
e biocombustíveis – é extremamente temerária, do ponto de vista operacional.
Além do risco corporativo,
essa concentração afasta a empresa de sua missão indutora de
desenvolvimento. Um exemplo
é o impacto sobre a ciência e a
tecnologia, especialmente na
pesquisa nas universidades brasileiras. A logística do pré-sal
está toda concentrada no Rio de
Janeiro e São Paulo. Como ficarão as universidades do Norte e
Nordeste sem os investimentos
em desenvolvimento e pesquisa
realizados pela estatal?
Entregar o que hoje é Petrobras fora do pré-sal inteiramente à iniciativa privada é também
lançar na incerteza setores fundamentais da economia – e não
só para as economias regionais.
Basta citar as refinarias que estão
sendo postas à venda. Na Bahia,
a Refinaria Landulpho Alves
(RLAM) é a base do Polo Petroquímico de Camaçari, para o qual
fornece insumos. Em mãos privadas, a RLAM terá a liberdade de
priorizar outras linhas de produção que não a nafta, por exemplo.
A Refinaria Abreu e Lima
(RNEST), em Pernambuco, tem
a missão de produzir diesel para
atender à demanda do Nordeste.
Na Refinaria de Manaus, há o
claro risco de que seja convertida em mero terminal importador.
São três exemplos de que nem
sempre o que é lucrativo para o
investidor privado ou para o acionista minoritário da Petrobras é o
melhor para o país.
Sem uma Petrobras nacional, o
país perde a capacidade de fazer
política de preços voltada para a
estabilidade interna, como ocorria nos governos do PT, dando
um mínimo de segurança ao setor produtivo, a quem depende do
preço do frete e da petroquímica,
por exemplo.
É por isso que insisto na obrigatoriedade de autorização legislativa para a venda de ativos da
Petrobras e outras estatais. Porque, apesar dos descaminhos governamentais iniciados em 2016
– e que cada vez mais se emaranham – ninguém autorizou os
gestores de plantão na Petrobras
a alterarem os objetivos sociais
da empresa.
Nada contra a participação de
investidores privados no setor
petróleo. Eu mesmo fui coautor técnico da Lei 9478/97, que
regulou esta participação. Mas
imaginar uma Petrobras restrita
ao Rio de Janeiro e São Paulo e o
resto do país entregue a monopólios regionais, privados e incontroláveis, é um atentado contra a
inteligência estratégica nacional.

q

Jean Paul Prates
Senador (PT-RN).
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Trump omitiu riscos da Covid-19
Parlamentar
norueguês de
extrema direita
indica para
Nobel da Paz

Bolsonaro, pior da A. Latina
no enfrentamento à Covid
Jair Bolsonaro e seus apoiadores repetem, à exaustão,
que não deixarão o país se transformar em uma Venezuela. Na visão dos formadores de opinião na América
Latina, ocorre o inverso. O presidente brasileiro é o
segundo pior entre 12 países da região, à frente – por
muito pouco – de Nicolás Maduro: 84% a 87%. Apenas
15% aprovam Bolsonaro; o venezuelano só conseguiu
aprovação de 8%.
É bom ressaltar que os 371 profissionais de meios de
comunicação ouvidos pela Ipsos na pesquisa “A crise do
coronavírus”, feita em setembro em 14 países, têm um
viés conservador. Bolsonaro, portanto, não está sendo
atacado por “esquerdopatas”.
Lidera a aprovação Luis Alberto Lacalle Pou, do Uruguai, com 73%. Iván Duque, da Colômbia, com 46% de
aprovação e 45% de desaprovação fica no zero a zero,
assim como Martín Vizcarra, do Peru (43% a 42%). Os
demais têm uma imagem negativa, com mais desaprovação que aprovação.
Se na avaliação dos chefes de Estado, Bolsonaro aparece como o segundo pior, na gestão da crise da Covid-19
não tem para ninguém: o Brasil é o último, com 91% de
desaprovação e apenas 8% de aprovação. A Venezuela
ficou com 76% a 8% (16% não souberam responder). Na
frente, Uruguai (82% de aprovação) e Argentina (58%).
Como a pesquisa é somente sobre a América Latina,
Trump não entrou. Se fosse em toda a América, seria
páreo duro.

1 morte a cada 40 segundos
O Dia Mundial para Prevenção do Suicídio, 10 de
setembro, é uma data para conscientizar e estimular o
diálogo a respeito do tema, além de promover ações efetivas para o combate ao suicídio. No Brasil, a campanha
Setembro Amarelo é organizada desde 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) em parceria com
o Conselho Federal de Medicina (CFM).
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), no
mundo, são registrados, todos os anos, aproximadamente
1 milhão de casos de óbitos por suicídio e, no Brasil,
cerca de 12 mil, sem contar a subnotificação. Em todo o
mundo, ocorre uma morte a cada 40 segundos, e quase
100% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão,
seguida do transtorno bipolar e do abuso de substâncias.
A Legião da Boa Vontade participa da conscientização, com atividades durante o mês voltadas a estudantes,
pais e responsáveis em todas as suas unidades no Brasil,
“uma vez que o aumento do suicídio entre os jovens é
um fenômeno que vem causando preocupação mundial”.

No cliente
Os consultores estão cada vez mais afastados dos escritórios próprios. Segundo a pesquisa anual Perfil das
Empresas de Consultoria no Brasil (hotmart.com/product/perfil-das-empresas-de-consultoria-no-brasil-2019/
S19333451C), a maioria trabalha no espaço dos próprios
clientes (52,5%); 22,9% atuam em home office ou coworkings; apenas 24,6% mantêm escritórios próprios.

Doce expresso
O Lecadô, tradicional doceria carioca, inaugura, na
Ilha do Governador, a primeira loja no conceito express.
A expectativa é de que 70% do faturamento venha de
entregas, mas haverá produtos para comprar no balcão.

Viés de baixa
Corte pela metade na renda emergencial, aumento
mínimo para o mínimo e alta do preço de arroz e feijão
compõem uma bomba de efeito retardado na popularidade que tanto almeja Bolsonaro.

Rápidas
Durante o mês de prevenção do suicídio por meio
da valorização da vida, a PUC do Paraná realizará um
simpósio especial para discutir estratégias de acolhimento, intervenção e promoção da saúde mental. Inscrições: bit.ly/simposiosetembroamarelo2020 *** A
DFL doou medicamentos e materiais para o retorno dos
atendimentos odontológicos no Centro Social Waldemar
Caetano, da comunidade da Mangueira, Zona Central do
Rio de Janeiro *** O I PubliUva Summit, acontece no
próximo dia 14, às 11h, via Youtube, no Canal CasaComConecta. Conta com a presença de Caio Avelar (Growth
no Google), Luiz César Faria “Steve” e Rodrigo Lopes,
ambos da ArtPlan *** O Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia decidiu retirar dos códigos de programação palavras com teor que nem nos damos conta de que são racistas, como blacklist, master e slave. A iniciativa faz parte
de um movimento maior dentro da instituição chamado
de We Respect, que envolve atitudes e discussões em respeito aos direitos de todos e todas.

No mesmo dia em que foi
indicado por um partido de
extrema direita ao Prêmio
Nobel da Paz de 2020, veio
a público que o presidente dos Estados Unidos da
América, Donald Trump,
disse ao jornalista Bob
Woodward que sabia da gravidade do coronavírus e dos
riscos da Covid-19 à população no início de fevereiro,
quando o país tinha poucos
casos da doença. Mesmo as-

sim, ele decidiu minimizar
a seriedade da epidemia ao
público para “não causar
pânico”.
As declarações estão em
um livro do renomado jornalista Bob Woodward que será
publicado em breve. Robert
Upshur Woodward, atualmente editor gerencial assistente do jornal Washington
Post. ficou conhecido por
revelar o escândalo Watergate, que levou o presidente
Richard Nixon a renunciar.
Autor de vários livros não
ficcionais que foram bestsellers, sendo o mais conhecido
“Todos os Homens do Presidente”
As declarações foram divulgadas nesta quarta-feira
pelo jornal The Washington
Post e pela rede de TV CNN.
Em uma conversa com o jornalista no dia 7 de fevereiro,

Trump disse que o vírus era
mortal. “Então isso é muito
complicado. Isso é muito delicado. É também algo muito mais mortal do que uma
gripe forte. Isso é mortal”,
disse.
Apesar de saber dos perigos do vírus, o presidente
intencionalmente minimizou a ameaça. Na mesma
época, em discursos públicos, disse que a pandemia
não era tão grave e se assemelhava a uma gripe comum.
Em uma segunda entrevista a Woodward, no dia 19
de março, Trump admitiu ter
minimizado os riscos da doença. “Eu sempre quis minimizar isso. Eu ainda gosto de
minimizar, porque não quero
criar pânico”, disse o presidente. As conversas foram
gravadas pelo jornalista e as

gravações foram publicadas
pela imprensa norte-americana.
Indicação de extremista
Trump foi indicado ao
Prêmio Nobel da Paz de
2020 pelo parlamentar norueguês Christian TybringGjedde, do Partido do Progresso (FrP), de extrema
direita, que revelou a indicação nesta quarta-feira, em
entrevista à emissora Fox
News.
Ele já havia indicado
Trump em 2018.
Neste ano, o norueguês
indicou Trump pela participação do norte-americano no acordo de paz entre
Israel e Emirados Árabes,
que estabeleceu relações
diplomáticas entre os 2 países.

Reforma administrativa de Guedes Bolsonaro ganha mais
No mesmo momento
em que ameaça acabar
com as “regalias” dos
servidores públicos e iniciar uma perseguição
contra aqueles que se filiam a partidos políticos,
o ministro da Economia,
Paulo Guedes, defendeu
aumento para o presidente Jair Bolsonaro e ministros do Supremo Tribunal
Federal (STF) em palestra nesta quarta-feira no
Instituto Brasiliense de
Direito Público (IDP),
que tem como sócio Gilmar Mendes.
No mesmo dia, em
evento virtual do banco

suíço de investimentos
Credit Suisse, Guedes
destacou que as previsões
de queda do Produto Interno Bruto caíram pela
metade, razão, pela defendeu as reformas “estruturais” propostas pelo
governo, como o Pacto
Federativo, com gatilhos
para o controle de gastos
públicos.
Destacou ainda que o
cronograma de privatizações será reformulado e
serão anunciadas “duas,
três, quatro grandes empresas a serem privatizadas”. “Estamos liberando o horizonte para os

investimentos privados.
Haverá um boom de investimentos privados nos
próximos 10 anos, pelo
menos”, disse.
‘Mérito de chegar’
“O presidente da República, o [os ministros
do Supremo Tribunal
Federal] STF deveriam
ser melhor remunerados,
pela
responsabilidade
do cargo, pelo mérito de
chegar”, defendeu, após
dizer que o teto do funcionalismo, de R$ 39 mil,
é baixo. “O presidente da
República, o (os minis-

tros do Supremo Tribunal
Federal) STF deveriam
ser melhor remunerados,
pela
responsabilidade
do cargo, pelo mérito de
chegar”, defendeu, após
dizer que o teto do funcionalismo, de R$ 39 mil,
é baixo.
“Nem
aumentamos
ainda, o que eu acho que
deve ser aumentado, o
teto da carreira”, disse
Guedes, defendendo a
tese de que “tem que haver enorme diferença de
salários, sim, na administração pública”, que hoje
tem uma diferença “ridiculamente baixa”.

Inflação da cesta de consumo já está em 2,68%
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),
que mede a variação da cesta
de consumo de famílias com
renda até cinco salários mínimos, registrou inflação de
0,12% em agosto deste ano.
A taxa é superior ao INPC
de julho deste ano (0,10%)

e de agosto do ano passado,
quando não registrou variação.
Com o resultado, o indicador acumula taxas de
inflação de 2,68% no ano e
de 3,28% em 12 meses. Em
agosto e no acumulado do
ano, o INPC registrou in-

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato Intermunicipal dos Servidores Públicos Federais dos
Municípios do Rio de Janeiro – SINDISEP/RJ, inscrito sob o CNPJ N°
29.295.892/0001-87, vem retificar o Edital de Convocação da Assembleia
que se realizará no dia 10 de setembro de 2020, em primeira convocação
às 10h30, e em segunda e última convocação às 11h00, cuja pauta passa
a vigorar com a seguinte redação: 1) Instauração da Greve, ou estado de
Greve, a partir do dia 14/09; 2) Outros assuntos de interesse da categoria.
Diretoria Colegiada do SINDISEP-RJ.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
VARA UNICA DA COMARCA DE IGUABA GRANDE
AV. PAULINO RODRIGUES DE SOUZA, 2001, CENTRO,
IGUABA GRANDE
Tel.: (22) 2634-9410 - E-mail: igrvuni@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO/
ONLINE E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS
DOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA, MOVIDA POR CONDOMÍNIO ALDEIA 99 em face de ESPÓLIO DE JOAQUIM REIS representado por Alzira Fernandes Reis - PROCESSO Nº 000023059.2002.8.19.0069, na forma abaixo: O(A) Doutor(a) MAIRA
VALERIA VEIGA DE OLIVEIRA – Juiz(a) de Direito da Vara acima,
FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessados, e especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) - ESPÓLIO DE JOAQUIM REIS representado por Alzira Fernandes Reis - que será
realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA
SILVA LACERDA, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível no portal eletrônico
do Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887
do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015
e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016,
com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que será encerrado no
dia 22/09/2020 às 12:00h e, não havendo licitantes, se iniciará de
imediato o Segundo Leilão, por valor igual ou superior a 50% da
avaliação, que será encerrado no dia 29/09/2020 às 12:00h. O Leilão presencial será realizado e encerrado simultaneamente na(s)
data(s) e horário(s) supramencionado(s), no seguinte local: Átrio
do novo Fórum da Comarca de Iguaba Grande, situado na Rua
Engenheiro Neves da Rocha, s/n, Iguaba - RJ DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme laudo de avaliação Às fls. 471/472): Casa em
Iguaba Grande – lote 3, da quadra B, do Condomínio denominado
Aldeia 99. Caracterizado e dimensionado no 2º Registro de Imóveis sob o nº 1114. (...) AVALIO O IMÓVEL em R$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais). E para que chegue ao conhecimento
de todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas
de estilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (ESPÓLIO
DE JOAQUIM REIS representado por Alzira Fernandes Reis)
intimado(s) da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo
que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS
DO RIO DE JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE.
Dado e passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 23 de Julho
de 2020. Eu, digitei, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo. (ass.)
MAIRA VALERIA VEIGA DE OLIVEIRA – Juiz de Direito.

flações mais altas do que o
IPCA (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação
oficial, e que teve índices de
0,11% no ano e de 2,54% no
ano.
No acumulado de 12 meses, o INPC ficou abaixo do

IPCA, que acumula inflação
de 3,43% no período. Segundo o INPC, os produtos
alimentícios tiveram deflação (queda de preços) de
0,49% em agosto, enquanto
os não alimentícios registraram inflação de 0,39% no
período.

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.

JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA BARRA DA TIJUCA
COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE 1ª, 2ª PRAÇA on line (art. 10, parágrafo único,
Resolução 236, CNJ) eINTIMAÇÃO, com prazo de 5 (cinco) dias,
extraído do processo nº 0020195-10.2010.8.19.0209, proposto
peloCONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LAGOA AZUL, em face de MARISA MONÇORES BARBOSA PINTO (procuração às fls. 404 à
Drª Michelle Pereira Ribeiro, OAB/RJ 209762), em que o Dr. LUIZ
FELIPE NEGRÃO, Juiz de Direito da 3ªVara Cível da Comarca da
Capital do Estado do Rio de Janeiro Regional Barra da Tijuca, FAZ
SABER aos que o presente Edital, será apregoado e vendido pelo
mínimo de 50% do valor de avaliação, na modalide exclusivamente
on line (site www.maiconleiloeiro.com.br, onde o interessado encontrará todos os detalhes para cadastro e oferta do lanço) com
início em 14/09/2020 (11 horas) e término no dia 18/09/2020 (18
horas), pelo Leiloeiro Público Oficial Maicon Rodrigues Itaboray,
matrícula 0149, o bem descrito neste edital. O imóvel é constituído
peloApartamentos 303, bloco 2, Av. Canal do Rio Caçambe, 510,
com a fração ideal de 0,001473 do terreno – Freguesia de Jacarepaguá o imóvel tem 58m², conforme o espelho do IPTU e está em
bom estado de conservação, sendo constituído de 3 (três) quartos,
sala e cozinha e com a possibilidade de estacionamento de veículo no sistema de parqueamentoInscrição municipal nº 3.255.2523, por R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) em 22 de
abril de 2019. . O imóvel será vendido livre e desembaraçado dos
créditos de natureza “propter rem” (art. 130, parágrafo único, CTN
e art. 908, §1º, CPC), os quais se sub-rogam sobre o respectivo
preço. Não consta recurso ou processo pendente sobre o bem (art.
886, VI, CPC). Fica a parte executada intimada das praças por
intermédio deste edital, na pessoa de seu advogado constituído
nos autos (art. 889, CPC). E, para conhecimento dos interessados, foi expedido o presente Edital, que está afixado no Cartório.
As certidões necessárias à prática do ato serão apresentadas aos
interessados no momento da praça. Rio de Janeiro, 07 de julho de
2020, __________. Eu, __________, subscrevo. __________ Juiz
de Direito.
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CELEO REDES TRANSMISSÃO E RENOVÁVEIS S.A.
CNPJ nº 30.700.656/0001-88
Relatório da administração - 1. Mensagem da administração: A administração da Celeo Redes Transmissão e fotovoltaico. As obras foram concluídas em março de 2020 e a entrada em operação comercial aconteceu em abril
Renováveis S.A. (“Companhia”) em atendimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, tem a satisfação de 2020. (b) Financiamento - Durante o exercício as Geradoras receberam o montante total de R$ 317.312 mil refede submeter à apreciação dos senhores acionistas o relatório da administração e as demonstrações financeiras rente ao contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil. (c) Benefício de ICMS - No dia 07/01/2019
(controladora e consolidado) referente ao exercício findo em 31/12/2019, acompanhadas do relatório dos auditores as controladas (Geradoras) da Companhia obtiveram do Governo do Estado do Piauí o credenciamento para operar
independentes. 2. A Companhia: A Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“Companhia”), sociedade anôni- no amparo do regime especial previsto no Decreto n° 13.500, de 23/12/2008. O objeto desse decreto é permitir que
ma fechada, foi constituída em 07/05/2018 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro. A Companhia tem por a Companhia possa postergar o pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o
objeto social a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem como a manutenção de redes de diferencial de alíquota. (d) Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) - Durante o exercício findo a Comtransmissão. Em 31/12/2019 e 2018 a Celeo Redes Brasil S.A. (“Celeo Redes”) possui 100% de participação na Com- panhia realizou AFAC nas suas controladas no valor total de R$ 304.070 mil (R$ 20.799 mil em 2018). O montante
panhia. 2.1 Controladas - As controladas (também definidas como “Grupo” quando mencionadas em conjunto com a de R$ 258.658 mil referente ao AFAC foi integralizado como aporte de capital nas controladas. A Companhia também
Companhia) são concessionárias de transmissão e geração de energia. Todas as empresas estão estabelecidas na recebeu o montante de R$ 293.217 mil de AFAC da sua controladora. (e) Transferência do controle acionário da
SITE - No dia 1º/11/2019 a Companhia emitiu novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal no valor total
cidade do Rio de Janeiro.
de R$ 108.333 mil. A Celeo Redes adquriu essas novas ações e em contrapartida transferiu o controle acionário da
% de participação
Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S.A. 4. Governança corporativa: As práticas de governança da CompaSegemento
2019
2018
nhia buscam fornecer informações aos seus acionistas com qualidade e transparência. (a) Diretoria - A Companhia é
Celeo São João do Piauí FV I S.A. (“SJP I”)
(a)
Geração
100%
100% administrada por 4 (quatro) diretores, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo eleitos pelos acioCeleo São João do Piauí FV II S.A. (“SJP II”)
(a)
Geração
100%
100% nistas. Compete aos diretores, entre outros, a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia,
Celeo São João do Piauí FV III S.A. (“SJP III”)
(a)
Geração
100%
100% bem como praticar todo e qualquer ato de gestão no interesse da Companhia. (b) Fiscal - O Conselho Fiscal, quando
Celeo São João do Piauí FV IV S.A. (“SJP IV”)
(a)
Geração
100%
100% instalado, será composto por 3 (três) membros e por igual número de suplentes. O Conselho Fiscal somente será
Celeo São João do Piauí FV V S.A. (“SJP V”)
(a)
Geração
100%
100% instalado nos exercícios sociais em que for convocado mediante deliberação dos acionistas, conforme previsto em lei.
Celeo São João do Piauí FV VI S.A. (“SJP VI”)
(a)
Geração
100%
100% 5. Declaração da Diretoria: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, os membros da diretoria, declaram
Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S.A. (“SITE”)
(b)
Transmissão
100%
- que revisaram, discutiram e concordam acerca das demonstrações financeiras (controladora e consolidado) da Com3. Principais acontecimentos no exercício: (a) Estágio das operações (Geradoras) - Durante o exercício findo panhia e com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
em 31/12/2019 as controladas (Geradoras) da Companhia encontravam-se em fase de construção do seu parque para o exercício findo em 31/12/2019.
Balanços patrimoniais - Em 31 de dezembro - (em milhares de Reais)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercício findo em 2019 e período de 7 de maio a 31/12/2018 (em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Nota
2019
2018
2019
2018
Controladora e Consolidado
Caixa e equivalentes de caixa
8
13
10.146
29.973
21.558
Capital Social
Reserva de lucros
Lucros
Títulos e valores mobiliários
9 (i)
191.482
Lu(prejuImpostos e contribuições a recuperar
12
1.094
5
A Intecros a Retenízos)
Adiantamento para futuro aumento de capital
26 (a.2)
20.799
Subs- grali- Integrarealição acumulaOutros ativos
1
2.297
891
zar lucros
Nota crito
zar
lizado Legal
dos
Total
Total do ativo circulante
27
30.945
224.846
22.454 Saldo em 7 de maio de 2018
Títulos e valores mobiliários
9 (ii)
8.615
- (constituição)
Ativo de contrato
10
479.399
- Subscrição de capital em 7 de maio
100
(100)
Adiantamento para futuro aumento de capital
26 (a.2)
66.212
- Integralização de capital
20 (a)
100
100
Total do realizável a longo prazo
66.212
488.014
- Aumento de capital com
Direito de uso
11 (a)
5.554
- emissão de novas ações
20 (a)
600
600
Investimentos
12 (a)
374.090
504
- Prejuizo do período
(126)
(126)
Imobilizado
13
654.101
26.303 Saldo em 31 de dezembro de 2018
100
(100)
700
(126)
574
Total do investimento + imobilizado
374.090
504
659.655
26.303 Ajuste na aplicação inicial do CPC 06 (R2) 7 (a)
(299)
(299)
Total do ativo não circulante
440.302
504 1.147.669
26.303 Saldo em 1° de janeiro de 2019
100
(100)
700
(425)
275
Total do ativo
440.328
31.449 1.372.515
48.757 Aumento de capital em setembro
20 (a)
1.000
1.000
Fornecedores
14
47
25
98.929
17.283 Aumento de capital com
Financiamentos
15
884
- emissão de novas ações
20 (a)
- 108.333
- 108.333
Passivo de arrendamento
11 (b)
538
- Lucro líquido do exercício
6.606
6.606
Impostos e contribuições a recolher
1
1
4.125
51
20 (b)
310
(310)
Adiantamento para futuro aumento de capital
26 (b)
30.849
30.849 Reserva legal
20 (b)
- 1.468
(1.468)
Total do passivo circulante
48
30.875
104.476
48.183 Reserva de lucros a realizar
- 4.403
(4.403)
20 (b)
Financiamentos
15
701.343
- Reserva de retenção de lucros
100
(100) 110.033
310 1.468 4.403
- 116.214
Passivo de arrendamento
11 (b)
5.437
- Saldo em 31 de dezembro de 2019
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
PIS e COFINS diferidos
16
43.701
Imposto de renda e contribuição social diferidos
17
60.306
Demonstrações dos fluxos de caixa
ICMS a recolher
18
16.972
Exercício findo em 2019 e período de 7 de maio a 31/12/2018 (em milhares de Reais)
Adiantamento para futuro aumento de capital
26 (b)
324.066
324.066
Controladora
Consolidado
Total do passivo não circulante
324.066
- 1.151.825
- Fluxo de caixa das atividades operacionais
Nota
2019
2018
2019
2018
Total dos passivos
324.114
30.875 1.256.301
48.183 Lucro líquido (prejuízo) do exercício/período
6.606
(126)
6.606
(126)
Capital social
20 (a)
110.033
700
110.033
700
Reserva de lucros
20 (b)
6.181
6.181
- Ajustes para:
4.644
Prejuizos acumulados
(126)
(126) - Imposto de renda e contribuição social diferidos
15.593
Total do patrimônio líquido
116.214
574
116.214
574 - PIS e COFINS diferidos
5.071
Total do passivo e patrimônio líquido
440.328
31.449 1.372.515
48.757 - Juros e correção monetária sobre financiamentos
- Juros sobre arrendamento
11 (b)
607
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
- Resultado de equivalência
12 (a)
(6.894)
75
Demonstrações dos resultados
162
- Depreciação - direito de uso
11 (a)
Exercício findo em 2019 e período de 7 de maio a 31/12/2018 (em milhares de Reais)
(288)
(51)
32.683
(126)
Controladora
Consolidado
Variações em:
Nota
2019
2018
2019
2018
- Títulos e valores mobiliários
- (191.482)
Receita operacional líquida
21
159.943
- - Impostos e contribuições a recuperar
(12)
(1.089)
(5)
Custo de construção
22
- (143.676)
- - Outros ativos
(1)
(1.346)
(891)
Custos operacionais
- (143.676)
- - Fornecedores
21
46
81.646
17.283
Lucro bruto
16.267
- - Impostos e contribuições a recolher
1
4.074
51
Serviços de terceiros
23
(91)
(49)
(622)
(149) - ICMS a recolher
16.972
Arrendamentos - depreciação
(162)
- - Financiamento - pagamento de juros
(1.018)
Tributos
(283)
- Caixa proveniente (utilizado) atividades operacionais
(280)
(4)
(59.560)
16.312
Outros
(15)
(4)
(87)
(7) Fluxo de caixa das atividades de investimento
Despesas operacionais
(106)
(53)
(1.154)
(156) Títulos e valores mobiliários
(8.615)
Resultado antes das despesas financeiras
(106)
(53)
15.113
(156) Ativo de contrato - construção
10
- (175.536)
Receitas financeiras
37
3
2.853
45 Imobilizado
13
- (627.798)
(26.303)
Despesas financeiras
(219)
(1)
(6.693)
(15) Caixa e equivalentes de caixa adquirido
Receitas (despesas) financeiras líquidas
24
(182)
2
(3.840)
30 da controlada (SITE)
272.338
Resultado de equivalência patrimonial
12 (a)
6.894
(75)
- Caixa utilizado nas atividades de investimento
- (539.611)
(26.303)
Resultado antes dos impostos
6.606
(126)
11.273
(126) Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Imposto de renda e contribuição social correntes
(23)
- Integralização de capital
26 (a)
1.000
100
700
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(4.644)
- Financiamento - captação
15
317.312
Imposto de renda e contribuição social
25
(4.667)
- Mútuo - captação
26 (d)
103.781
Lucro líquido (prejuízo) do exercício/período
6.606
(126)
6.606
(126) Mútuo - liquidação
26 (d)
- (106.077)
Resultado por ação
Arrendamento - pagamento
11 (b)
(647)
Resultado por ação - básico e diluído (em R$)
0,01
(0,18)
0,01
(0,18) Adiantamento para futuro aumento de capital
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
- nas controladas
26 (a)
(304.070)
(20.799)
Demonstrações dos resultados abrangentes
Adiantamento para futuro aumento de capital
Exercício findo em 2019 e período de 7 de maio a 31/12/2018 (em milhares de Reais)
- pela controladora
26 (b)
293.217
30.849
293.217
30.849
Caixa proveniente (utilizado)
Controladora
Consolidado
atividades de financiamento
(9.853)
10.150
607.586
31.549
2019
2018
2019
2018
(10.133)
10.146
8.415
21.558
Lucro líquido (prejuízo) do exercício/período
6.606
(126)
6.606
(126) Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa
10.146
21.558
Outros resultados abrangentes
- Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício/período
Lucro líquido (prejuízo) do exercício/período
6.606
(126)
6.606
(126) Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
13
10.146
29.973
21.558
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
1 Contexto operacional: A Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“Companhia”), sociedade anônima fechada, ciação, a Companhia pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no valor justo do investifoi constituída em 07/05/2018 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro. A Companhia tem por objeto social a mento em ORA. Essa escolha é feita investimento por investimento. Todos os ativos financeiros não classificados como
geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem como a manutenção de redes de transmissão. Em mensurados ao custo amortizado ou ao VJORA, conforme descrito acima, são classificados como ao VJR. No reconhe31/12/2019 e 2018 a Companhia é controlada pela Celeo Redes Brasil S.A. (“Celeo Redes”). 1.1 Controladas - As con- cimento inicial, a Companhia pode designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda os retroladas (também definidas como “Grupo” quando mencionadas em conjunto com a Companhia) são concessionárias quisitos para ser mensurado ao custo amortizado ou ao VJORA como ao VJR se isso eliminar ou reduzir significativade transmissão e geração de energia. Todas as empresas estão estabelecidas na cidade do Rio de Janeiro.
mente um descasamento contábil que de outra forma surgiria. ii. Ativos financeiros - avaliação do modelo de negó% de participação
cios - O Grupo realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo financeiro é mantido em
Segemento
2019
2018
carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as informações são fornecidas à AdminisCeleo São João do Piauí FV I S.A. (“SJP I”)
(a)
Geração
100%
100% tração. As informações consideradas incluem: (i) as políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento
Celeo São João do Piauí FV II S.A. (“SJP II”)
(a)
Geração
100%
100% prático dessas políticas. Eles incluem a questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a obtenção
Celeo São João do Piauí FV III S.A. (“SJP III”)
(a)
Geração
100%
100% de receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a correspondência entre a
Celeo São João do Piauí FV IV S.A. (“SJP IV”)
(a)
Geração
100%
100% duração dos ativos financeiros e a duração de passivos relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de
Celeo São João do Piauí FV V S.A. (“SJP V”)
(a)
Geração
100%
100% fluxos de caixa por meio da venda de ativos; (ii) como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração
Celeo São João do Piauí FV VI S.A. (“SJP VI”)
(a)
Geração
100%
100% da Companhia; (iii) os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido naquele
Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S.A. (“SITE”)
(b)
Transmissão
100%
- modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados; (iv) como os gerentes do negócio são remu(a) Geração - No dia 04/04/2018 a Celeo Redes foi vencedora do 27º Leilão de Energia Nova, realizado pela Câmara nerados - por exemplo, se a remuneração é baseada no valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais
de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”). No certâme a controladora foi contratada em um total de 6,72 MW obtidos; e (v) a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos anteriores, os motivos
médios em contratos firmados em Ambiente de Contratação Regulado (“ACR”). A partir desse leilão, as controladas de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras. As transferências de ativos financeiros para terceiros em
estão contratadas em 80% de sua garantia física por 20 anos. As Geradoras entraram em operação em abril de 2020. transações que não se qualificam para o desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente
As geradoras foram constituídas no dia 11/04/2018 e têm por objeto social a geração e comercialização de energia com o reconhecimento contínuo dos ativos da Companhia. Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenelétrica de origem solar, bem como a manutenção de redes de transmissão. (b) Transmissão - No dia 15/12/2017 a ciados com desempenho avaliado com base no valor justo são mensurados ao valor justo por meio do resultado. iii.
Celeo Redes sagrou-se vencedora do lote 2 do leilão n° 02/2017 promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica Ativos financeiros - avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos de principal e
(ANEEL). A Receita Anual Permitida (RAP) ofertada foi de R$ 85.271 e o empreendimento está localizado no Estado de juros - Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo financeiro no reconhecimento
do Piauí e do Ceará. A Celeo Redes constituiu a empresa Serra de Ibiapaba em 12/01/2018 e está estabelecida na ci- inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito assodade do Rio de Janeiro. O Contrato de concessão foi assinado no dia 8 de março de 2018 e tem vigência de 30 anos, ciado ao valor principal em aberto durante um determinado período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de
com o seu vencimento no dia 08/03/2048. A SITE encontra-se em fase de construção da sua linha de transmissão, e empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. O Grupo
conforme contrato de concessão, tem previsão de entrar em operação comercial em março de 2023. No dia 1º/11/2019 considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos
a Companhia emitiu novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal no valor total de R$ 108.333. A Celeo do principal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual que poderia mudar
Redes adiquriu essas novas ações e em contrapartida transferiu o controle acionário da empresa Serra de Ibiapaba o momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa
Transmissora de Energia S.A. 2 Base de preparação: Declaração de conformidade - As demonstrações financeiras avaliação, a Companhia considera: (i) eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de caixa;
(controladora e consolidado) foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os (ii) termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis; (iii) o pré-pagamento e a prorrogação do
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A emissão das demonstrações financei- prazo; e (iv) os termos que limitam o acesso da Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos (por exemplo, baras (controladora e consolidado) foi autorizada pela diretoria em 27/08/2020. Detalhes sobre as principais políticas seados na performance de um ativo). O pagamento antecipado é consistente com o critério de pagamentos do principal
contábeis da Companhia está apresentadas na nota explicativa 6. Este é o primeiro conjunto de demonstrações finan- e juros caso o valor do pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores não pagos do principal e de juros sobre
ceiras anuais do Grupo no qual o CPC 06 (R2)/IFRS16 - Arrendamentos foram aplicados. As mudanças relacionadas o valor do principal pendente - o que pode incluir uma compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato.
as principais politicas contábeis estão na nota explicativa 7. Todas as informações relevantes próprias das demonstra- Além disso, com relação a um ativo financeiro adquirido por um valor menor ou maior do que o valor nominal do conções financeiras (controladora e consolidado), e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas trato, a permissão ou a exigência de pré-pagamento por um valor que represente o valor nominal do contrato mais os
utilizadas pela administração na sua gestão. 3 Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demonstrações juros contratuais (que também pode incluir compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato) acumulados
financeiras (controladora e consolidado) estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional do Grupo. Todos os (mas não pagos) são tratadas como consistentes com esse critério se o valor justo do pré-pagamento for insignificante
saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4 Uso de estimativas no reconhecimento inicial. iv. Ativos financeiros - mensuração subsequente e ganhos e perdas - iv.1 Ativos finane julgamentos: Na preparação destas demonstrações financeiras (controladora e consolidado), a Administração utili- ceiros a VJR - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou
zou estimativas e julgamentos que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados dos ativos, receita de dividendos, é reconhecido no resultado. iv.2 Ativos financeiros ao custo amortizado - Esses ativos são
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e julgamentos subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é redusão revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. 5 Base de mensu- zido por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são reconhecidos no reração: As demonstrações financeiras (controladora e consolidado) foram preparadas com base no custo histórico, com sultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. iv.3 Instrumentos de dívida a
exceção de determinados instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. 6 Principais VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A receita de juros calculada utilizando o
políticas contábeis: O Grupo aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os exer- método de juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados
cícios apresentados nestas demonstrações financeiras, salvo indicado ao contrário. 6.1 Base de consolidação - (a) líquidos são reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é reclassificado para o
Controladas - A Companhia controla uma entidade quando está exposta a, ou tem direito sobre, os retornos variáveis resultado. iv.4 Instrumentos patrimoniais a VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo.
advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre Os dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividendo represente claramente uma recua entidade. As demonstrações financeiras das controladas são incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas peração de parte do custo do investimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são reclasa partir da data em que a Companhia obtém o controle até a data em que o controle deixa de existir. Nas demonstra- sificados para o resultado. v. Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas
ções financeiras da controladora, as informações financeiras das controladas são reconhecidas por meio do método de - Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiequivalência patrimonial. No exercício findo em 31 de dezembro de 2019 a Companhia reconheceu o resultado referen- ro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for classificado como mantido para negote aos meses de novembro e dezembro da controla SITE. (b) Transações eliminadas na consolidação - Saldos e e ciação, for um derivativo ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR
transações intra-grupo, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de transações intra-grupo, são eli- são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos finanminados. Ganhos não realizados oriundos de transações com investidas registradas por equivalência patrimonial são ceiros são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de
eliminados contra o investimento na proporção da participação da Companhia na investida. Perdas não realizadas, se juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento
aplicável, são eliminadas da mesma maneira de que os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não também é reconhecido no resultado. (c) Desreconhecimento - i. Ativos financeiros - O Grupo desreconhece um
haja evidência de perda por redução ao valor recuperável. 6.2 Instrumentos financeiros - (a) Reconhecimento e ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere
mensuração incial - Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando o Grupo se torna parte os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na
das disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual a
sem um componente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, Companhia nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiacrescido, para um item não mensurado ao valor justo por meio do resultado (VJR), os custos de transação que são ro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro. A Companhia realiza transações em que transfere ativos
diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente significativo reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos
de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. (b) Classificação e mensuração subsequente - i. transferidos. Nesses casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos. ii. Passivos financeiros - O Grupo desreAtivos financeiros - No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: (i) ao custo amor- conhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. A Companhia também
tizado; (ii) ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) - instrumento de dívida; (iii) ao VJORA - desreconhece um passivo financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são
instrumento patrimonial; ou (iv) ao VJR. Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhe- substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido
cimento inicial, a não ser que a Companhia mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste a valor justo. No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contraprescaso todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apresentação posterior à tação paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resulmudança no modelo de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condi- tado. (d) Compensação - Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanções a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de negócios cujo obje- ço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha atualmente um direito legalmente executável de comtivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e (ii) seus termos contratuais geram, em pensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo sidatas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal multaneamente. (e) Instrumentos financeiros derivativos - A companhia não operou qualquer tipo de instrumentos
em aberto. Um instrumento de dívida é mensurado ao VJORA se atender ambas as condições a seguir e não for desig- financeiros derivativos nos exercícios apresentados. 6.3 Caixa e Equivalentes de Caixa - Caixa e equivalentes de
nado como mensurado ao VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo re- caixa incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de curto prazo. São operações de alta liquicebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e (ii) seus termos contratuais geram, dez, sem restrição de uso, prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insigem datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em nificante risco de mudança de valor. 6.4 Ativo de contrato - Os Contratos de Concessão de Serviços Públicos de
aberto. No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não seja mantido para nego- Energia Elétrica celebrados entre a União (Poder Concedente - Outorgante) e as controladas regulamentam a explora-
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ção dos serviços públicos de transmissão pelas controladas. De acordo com o
contrato de concessão, as controladas são responsáveis por transportar a
energia dos centros de geração até os pontos de distribuição. Para cumprir
essa responsabilidade, as controladas possuem duas obrigações de desempenho distintas: (i) construir e (ii) manter e operar a infraestrutura de transmissão.
Ao cumprir essas duas obrigações de desempenho, as controladas mantém
sua infraestrutura de transmissão disponível para os usuários e em contrapartida recebe uma remuneração denominada RAP, durante toda a vigência do
contrato de concessão. Estes recebimentos amortizam os investimentos feitos
nessa infraestrutura de transmissão. Eventuais investimentos não amortizados
geram o direito de indenização do Poder Concedente (quando previsto no contrato de concessão), que recebe toda a infraestrutura de transmissão ao final
do contrato de concessão. Até 31/12/2017, a infraestrutura de transmissão era
classificada como ativo financeiro sob o escopo do ICPC 01 (R1)/IFRIC 12 e
mensurada ao custo amortizado. Eram contabilizadas receitas de construção e
de operação, além da receita de remuneração da infraestrutura de concessão
com base na Taxa Interna de Retorno (“TIR”) de cada projeto, juntamente com
a variação do IPCA. Com a entrada em vigor em 1º/01/2018 do CPC 47, o direito à contraprestação por bens e serviços condicionado ao cumprimento de
obrigações de desempenho e não somente a passagem do tempo enquadram
as controladas nessa norma. Com isso, as contraprestações passam a ser
classificadas como um “Ativo de Contrato”. As receitas relativas à infraestrutura
de transmissão passam ser mensuradas da seguinte forma: i. Reconhecimento
de receita de construção, tendo por base a parcela da RAP destinada ao investimento do ativo, que considera a margem de construção de acordo com as
projeções iniciais do projeto. Toda a margem de construção é reconhecida durante a obra e variações positivas ou negativas do custo de construção são
alocadas imediatamente ao resultado, no momento que incorridas. Para estimativa referente a Receita de Construção, as controladas utilizaram um modelo que apura o custo de financiar o cliente (no caso, o poder concedente). A
taxa de desconto para o valor presente líquido da margem de construção (e de
operação) é definida no momento inicial do projeto e não sofre alterações posteriores, sendo apurada de acordo com o risco de crédito do cliente e prazo de
financiamento. ii. Reconhecimento da receita de operação e manutenção, considerando uma margem sobre os custos incorridos para cumprimento das obrigações de performance de operação e manutenção previstas no contrato de
concessão, após o término da fase de construção. iii. Reconhecimento de receita de remuneração sobre o ativo de contrato reconhecido, registra-se também uma receita de remuneração financeira, a partir da entrada em operação,
sob a rubrica Remuneração do ativo de contrato, utilizando a taxa de desconto
definida no início de cada projeto. A infraestrutura recebida ou construída da
atividade de transmissão é recuperada por meio dos dois fluxos de caixa descritos a seguir: i. Parte por meio de valores a receber garantidos pelo poder
concedente relativa à RAP durante o prazo da concessão. Os valores da RAP
são determinados pelo Operador Nacional do Setor Elétrico (“ONS”) conforme
contrato de concessão e recebidos dos participantes do setor elétrico por ela
designados pelo uso da rede de transmissão disponibilizada. ii. Parte como
indenização dos bens reversíveis no final do prazo da concessão, a ser recebida diretamente do Poder Concedente ou para quem ele delegar essa tarefa.
6.5 Imobilizado - (a) Reconhecimento e mensuração - Itens do imobilizado
são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, que inclui os
custos dos empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação acumulada e
quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (“impairment”)
acumuladas. 6.6 Ajuste a valor presente de ativos e passivos - Os ativos e
passivos monetários de longo prazo são atualizados monetariamente e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de
ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado,
se considerado relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas
em conjunto. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a
valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos
ativos e passivos. Com base nas análises efetuadas e na melhor estimativa da
administração do Grupo. 6.7 Imposto de renda e contribuição social - O
imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social (CSLL) do exercício corrente e
diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda
e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e
consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. A despesa com IRPJ e
CSLL compreende os impostos de renda e contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a
menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. O Grupo determinou que, quando aplicável, os juros e multas relacionados
ao imposto de renda e à contribuição social, incluindo tratamentos fiscais incertos, não atendem a definição de imposto de renda e portanto são contabilizados de acordo com o CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos
Contingentes. (a) Despesas de imposto de renda e contribuição social correntes - A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos
impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial
como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a
sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos
decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem atendidos. (b) Despesas de imposto de renda e contribuição social diferidos - Ativos e passivos fiscais
diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os
valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras
e os usados para fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais
diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de renda e
contribuição social diferida. Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação
aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis,
contra os quais serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros são determinados
com base na reversão de diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o
montante das diferenças temporárias tributáveis for insuficiente para reconhecer integralmente um ativo fiscal diferido, serão considerados os lucros tributáveis futuros, ajustados para as reversões das diferenças temporárias existentes, com base nos planos de negócios do Grupo. Ativos fiscais diferidos são
revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua
realização não seja mais provável. Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas até a data do balanço, e reflete a incerteza relacionada ao tributo sobre
o lucro, se houver. A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete
as consequências tributárias decorrentes da maneira sob a qual o Grupo espera recuperar ou liquidar seus ativos e passivos. Ativos e passivos fiscais diferidos são compensados somente se certos critérios forem atendidos. 6.8 Receitas e despesas financeiras - A receita e a despesa de juros são reconhecidas
no resultado pelo método dos juros efetivos. A taxa de juros efetiva é a taxa que
desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos em caixa futuros estimados ao longo da vida esperada do instrumento financeiro ao: (i) valor contábil bruto do ativo financeiro; ou (ii) ao custo amortizado do passivo financeiro.
No cálculo da receita ou da despesa de juros, a taxa de juros efetiva incide
sobre o valor contábil bruto do ativo (quando o ativo não estiver com problemas
de recuperação) ou ao custo amortizado do passivo. No entanto, a receita de
juros é calculada por meio da aplicação da taxa de juros efetiva ao custo amortizado do ativo financeiro que apresenta problemas de recuperação depois do
reconhecimento inicial. Caso o ativo não esteja mais com problemas de recuperação, o cálculo da receita de juros volta a ser feito com base no valor bruto.
7 Novas normas e interpretações: (a) Mudanças nas principais políticas
contábeis - i. CPC 06 (R2) - Arrendamentos - No início de um contrato, o
Grupo avalia se um contrato é ou contém um arrendamento. Um contrato é, ou
contém um arrendamento, se o contrato transferir o direito de controlar o uso
de um ativo identificado por um período de tempo em troca de contraprestação.
Para avaliar se um contrato transfere o direito de controlar o uso de um ativo
identificado, a Companhia utiliza a definição de arrendamento no CPC 06 (R2).
O CPC 06 (R2) introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos
no balanço patrimonial para arrendatários, no qual o arrendatário deve reconhecer um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo
arrendado em contrapartida de um passivo de arrendamento que representa a
sua obrigação de efetuar pagamentos ao arrendador. O ativo de direito de uso
é mensurado pelo custo menos qualquer depreciação acumulada e o passivo
de arrendamento é mensurado pelo valor presente dos pagamentos de arrendamento a vencer, descontados pela taxa de juros implícita no arrendamento
ou, se essa taxa não puder ser determinada imediatamente, pela taxa incremental de empréstimos e financiamentos da Companhia. O Grupo utilizou os
seguintes expedientes e isenções: • Taxa incremental de captação de empréstimos e financiamentos; • Não mensuração de arrendamentos de curto prazo; •
Não mensuração para itens de baixo cujo o valor justo do ativo identificado é
inferior a US$5 mil; e • Método de abordagem de efeito cumulativo, não reapresentando suas demonstrações financeiras de períodos anteriores; • Em
1º/01/2019, pela adoção do CPC 06 (R2), o Grupo reconheceu os itens demonstrados a seguir:
Ativo
Passivo Patrimônio
Direito de uso
5.502
Passivo de arrendamento
5.801
Impacto no pat rimônio líquido
(299)
ii. ICPC 22 - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro - Esta
Interpretação esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 32 quando há incerteza sobre os tratamentos de tributo sobre
o lucro. Nessa circunstância, a entidade deverá reconhecer e mensurar seu
tributo corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando os requisitos do CPC 32
com base em lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais
não utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados,
aplicando esta Interpretação. O Grupo não identificou impactos na adoção da
norma em 1º/01/2019. (b) Novas normas e interpretações ainda não efetivas - Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados
após 1º/01/2020. O Grupo não adotou essas normas na preparação destas
demonstrações financeiras. As seguintes normas alteradas e interpretações
não deverão ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras da
Companhia: (i) Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas
IFRS; (ii) Definição de um negócio (alterações ao CPC 15/IFRS 3); (iii) Definição de materialidade (emendas ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8); e (iv) IFRS
17 Contratos de Seguros. Embora normas novas ou alteradas que não tenham
ou terão efeito material sobre as demonstrações financeiras não precisem ser
fornecidas, a Companhia incluiu todas as normas novas ou alteradas nas demonstrações financeiras apenas para fins ilustrativos.
8 Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Conta corrente
2
15
98
215
Operações compromissadas
(a)
11 10.131 29.875 21.343
13 10.146 29.973 21.558
(a) O Grupo estruturou seus recursos por meio de operações compromissadas,
atrelada ao Cetificado de Depósito Interbancário (CDI) do Banco Santander. A
taxa média de indexação dessas aplicações financeiras foi de 50% do CDI com
vencimento em janeiro de 2020.

9 Títulos e valores mobiliários: i. Circulante

Consolidado
2019
2018
CDB - Banco Santander
(a)
54.464
CDB - Banco do Nordeste do Brasil
(b)
51.695
Fundo de investimento - Banco do Nordeste do Brasil (c)
50.306
Fundo de investimento - Banco do Nordeste do Brasil (d)
35.017
191.482
(a) O Grupo estruturou seus recursos por meio de Certificado de Depósitos
Bancários (CDB), atrelada ao Cetificado de Depósito Interbancário (CDI), do
Banco Santander. A taxa média de indexação dessas aplicações financeiras foi
de 98,9% do CDI com vencimento entre julho e novembro de 2021. (b) O Grupo estruturou seus recursos por meio de CDB, atrelada ao CDI, do Banco do
Nordeste do Brasil. A taxa média de indexação dessas aplicações financeiras
foi de 100,25% do CDI com vencimento em agosto de 2023. (c) O Grupo estruturou seus recursos por meio de aplicações no fundo de investimento “BNB institucional fundo de investimento renda fixa” e “BNB plus fundo de investimento
em cotas de fundo de investimento renda fixa longo prazo”. A Composição da
carteira desses fundos está dvidida em títulos públicos federais, depósitos a
prazo e outros títulos de instituições financeiras e operações compromissadas.
A rentabilidade dos fundos (líquida de despesas, mas não de impostos) no
exercício findo em 2019 foi de 5,61% e 5,79%, respectivamente. (d) O Grupo estruturou seus recursos por meio de aplicações no fundo de investimento
“BNB Automático FI Renda Fixa Curto Prazo” do banco BNB. A Composição
da carteira está dvidida em títulos de emissão e títulos de renda fixa prefixados
do Tesouro Nacional e operações compromissadas. A rentabilidade do fundo
(líquida de despesas, mas não de impostos) no exercício findo em 2019 foi de
3,33%. ii. Não circulante - Para fins de garantia da operação do contrato de
financiamento das geradoras com o Banco do Nordeste do Brasil, as geradoras precisam manter durante todo o período de amortização do financiamento,
recursos em uma conta denominada “Conta Reserva”, valores equivalentes
a 2,70% do saldo total do financiamento. Em 31/12/2019 a totalidade dos recursos estão aplicados no fundo de investimento “BNB Conta Reserva FIC FI
Renda Fixa Referenciado DI” do banco BNB. A Composição da carteira está
dvidida em títulos públicos federais e operações compromissadas. A rentabilidade do fundo (líquida de despesas, mas não de impostos) no exercício findo
em 2019 foi de 4,92%.
10 Ativo de contrato
Consolidado
2019
2018
Saldo inicial em 7 de maio de 2018
Transferência do controle acionário
303.863
Receita de construção
175.536
479.399
Como a SITE ainda está em fase de construção da sua linha de transmissão,
ainda não há saldo reconhecido no ativo circulante conforme demonstrado
abaixo.
2019
2018
Não circulante
479.399
479.399
11 Direito de uso e passivo de arrendamento: O Grupo possui contrato de
arrendamento referente ao terreno do parque fotovoltaico das geradoras com
duração de 35 anos.
(a) Direito de uso
Consolidado
2019
2018
Saldo inicial em 7 de maio de 2018
Adoção inicial em 1º de janeiro de 2019
5.502
Depreciação
(162)
Remensuração do contrato
214
5.554
(b) Passivo de arrendamento
Consolidado
2019
2018
Saldo inicial em 7 de maio de 2018
Adoção inicial em 1º de janeiro de 2019
5.801
Juros
607
Contraprestação paga
(647)
Remensuração do contrato
214
5.975
A segregação entre circulante e não circulante está detalhada abaixo.
Consolidado
2019
2018
Circulante
538
Não circulante
5.437
5.975
O vencimento das parcelas do passivo de arrendamento está detalhado abaixo:
2019
Menos de um ano
647
Entre um e cinco anos
3.233
Mais de cinco anos
2.095
5.975
12 Investimento: (a) Movimentação dos investimentos - A movimentação
dos investimentos nas controladas apresentados nas demonstrações financeiras da controladora, é como segue:
Controladora
SJP I SJP II SJP III SJP IV SJP V SJP VI SITE
Total
Saldo em
07/05/2018
Transferência
de controle
acionário
92
98
96
97
98
98
579
Resultado de
equivalência
patrimonial
(7)
(14)
(15)
(13)
(13)
(13)
(75)
Em
31/12/2018
85
84
81
84
85
85
504
Impacto da
adoção do
CPC 06 (R2)
(229)
(299)
Transferência
de controle
acionário
- 108.333 108.333
Aumento
de capital
43.143 43.143 43.143 43.043 43.143 43.043
- 258.658
Resultado de
equivalência
patrimonial
(290) (282) (718) (251)
(72) (324) 8.831
6.894
Em
31/12/2019 42.938 42.945 42.207 42.876 43.156 42.804 117.164 374.090
(b) Informações financeiras resumidas das controladas
• Em 31/12/2019
SJP I SJP II SJP III SJP IV SJP V SJP VI SITE (i)
Ativo circulante
7.756 9.107 13.286 16.717 14.356 4.371 159.226
Ativo não
circulante
99.657 95.331 197.512 90.370 90.925 94.475 479.399
Passivo
circulante
6.806 6.209 108.173 6.574 6.816 7.037 29.025
Passivo não
circulante
57.675 55.282 60.415 57.636 55.309 49.005 492.437
Patrimônio
líquido
42.932 42.947 42.210 42.877 43.156 42.804 117.163
(Prejuízo)
Lucro líquido
(290) (282)
(718) (251)
(72) (324) 8.831
i. Conforme citado na nota explicativa 1.1 (b).
• Em 31/12/2018
SJP I SJP II SJP III SJP IV SJP V SJP VI
Ativo circulante
887
889 1.129 3.065 3.045
3.293
Ativo não circulante
3.685
3.702 8.543 3.373 3.378
3.622
Passivo circulante
4.493
4.505 9.589 6.353 6.338
6.830
Passivo não circulante
Patrimônio líquido
79
86
84
85
85
85
Prejuízo líquido
(21)
(14)
(16)
(15)
(15)
(15)
13 Imobilizado
Consolidado
Bens em
Adto. a
contrução Fornecedor
Total
Saldo inicial em 07/05/2018
Adições
6.964
19.339
26.303
Em 31/12/2018
6.964
19.339
26.303
Adições
611.185
16.613
627.798
Em 31/12/2019
618.149
35.952
654.101
As principais adições referem-se: (i) aos materiais e equipamentos (módulos,
seguidores solares - “tracker”, inversores, transformadores e cabos condutores) e (ii) a prestação de serviço de gerenciamento da obra. A construção da
planta foi concluída em março de 2020 e sua entrada em operação comercial
aconteceu em abril de 2020.
14 Fornecedores
Consolidado
2019
2018
Materiais e serviços
45.672
7.932
Parte relacionada
(a)
53.257
9.351
98.929 17.283
(a) Veja nota explicativa 26 (c).
15 Financiamento: (a) Características dos financiamentos
Valor
Encargos
Consolidado
Captado
anuais
Vencimento
2019
2018
TFC e JBF
SJP I
(a.1)
56.067 a taxa 2,5707% 15/01/2039
55.463
TFC e JBF
SJP II
(a.1)
53.591 a taxa 2,5707% 15/01/2039
53.002
TFC e JBF
SJP III (a.1)
49.800 a taxa 2,5707% 15/01/2039
49.230
TFC e JBF
SJP IV (a.1)
56.055 a taxa 2,5707% 15/01/2039
55.483
TFC e JBF
SJP V
(a.1)
53.833 a taxa 2,5707% 15/01/2039
53.229
TFC e JBF
SJP VI (a.1)
47.966 a taxa 2,5707% 15/01/2039
47.390
SITE
(a.2) 380.000 108,5% do CDI 29/01/2021
388.430
697.312
702.227
(a.1) Geradoras - No dia 20/12/2018 as Geradoras assinaram contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil, destinado à construção do
empreendimento fotovoltaico. Os juros remuneratórios são pagos trimestralmente entre dezembro de 2018 a julho de 2022 e mensalmente a partir de
agosto de 2022, juntamente com as prestações do principal, até a data do
vencimento em janeiro de 2039. (a.2) SITE - A SITE emitiu notas promissórias no dia 31/07/2019 destinadas à gestão ordinária de seus negócios, por
meio de pagamentos futuros e/ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas
relacionadas aos investimentos para a construção, operação e manutenção
das suas instalações de transmissão de energia elétrica. Foram emitidas 76
notas promissórias com o valor nominal de R$ 5.000. O valor total captado foi
de R$ 380.000. e será paga em uma única parcela na data do vencimento no
dia 29/01/2021.

Consolidado
2019
2018
697.312
(5.806)
11.254
(1.018)
485

(b) Movimentação dos financiamentos
Saldo inicial em 7 de maio de 2018
Captação
Custo de transação
Juros
Amortização - juros
Amort ização - custo de transação
Financiamento SJP I / SJP II / SJP III / SJP IV / SJP V / SJP VI
Nota promissória - SITE
Custo de transação

(b.1)
(b.2)

-

318.358
389.190
(5.321)
702.227
A segregação entre circulante e não circulante está detalhada abaixo.
Consolidado
2019
2018
Circulante
884
Não circulante
701.343
702.227
O vencimento das parcelas reconhecidas no não circulante está detalhado
abaixo:
2019
Em 2021
413.170
Em 2022
32.648
Em 2023
42.537
Em 2024
41.075
A partir de 2025
171.913
701.343
O contrato de financiamento possui cláusula (as principais estão citadas a
seguir) de vencimento antecipado, exigindo o imediato pagamento da dívida,
caso a Companhia: (b.1) Geradoras - • Deixe de cumprir qualquer obrigação
estabelecida no contrato e não sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis para as
obrigações precuniárias ou 30 (trinta) dias corridos para as obrigações pecuniárias; • Sofra protesto de dívida líquida e certa, superior a R$ 5.000; • Uma
vez efetivada sua entrada em operação comercial, suspender suas atividades
por mais de 60 (sessenta) dias; • Venha a ser declarada impedido, por normas
do Banco Central do Brasil, de participar de operações de crédito; • Remova
os bens financiados, bem como gravar, alienar, arrendar, ceder, transferir de
qualquer forma em favor de terceiros os bens financiados ou os imóveis nos
quais tenham sido incorporados, exceto para a constituição de garantias em
favor dos bancos que irão emitir a Fiança Bancária; • Peça recuperação judicial, ou for decretada a sua falência; e • Altere o controle acionário sem prévia
e expressa anuência do BNB. Em 31/12/2019, a Companhia estava em conformidade com as cláusulas de vencimento antecipado. (b.2) SITE - • Descumprimento, pela Companhia ou a avalista (Celeo Redes), de qualquer obrigação
pecuniária relativa às notas promissórias, sem que tal descumprimento seja sanado em até dois dias úteis; • Caso a nota promissórias seja declarada inválida,
nula, ineficaz ou inexequível por decisão judicial; • Caso: (i) ocorra a extinção,
encerramento das atividades, liquidação ou dissolução da Companhia e/ou da
avalista, (ii) seja declarada a falência da Companhia ou da avalista, (iii) seja
formulado pedido de autofalência, por parte da Companhia ou da avalista ou
seja formulado pedido de falência, por terceiros, em face da Companhia ou da
avalista; • Transformação da Companhia em outro tipo societário, nos termos
dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por ações; • Cancelamento, revogação ou extinção das concessões, licenças, alvarás, indispensáveis para a
exploração dos serviços de transmissão de energia elétrica pela Companhia.
As notas promissórias contam com garantia fidejussória representada pelo
aval da Celeo Redes. Em 31/12/2019, a Companhia estava em conformidade
com as cláusulas estabelecidas na cártula as notas promissórias.
Consolidado
16 PIS e COFINS diferidos
2019
2018
PIS
7.559
COFINS
36.142
43.701
Como a SITE ainda está em fase de construção da sua linha de transmissão,
ainda não há saldo reconhecido no passivo circulante conforme demonstrado
abaixo.
Consolidado
2019
2018
Não circulante
43.701
43.701
Os encargos são apurados sobre o ativo de contrato e são registrados contabilmente pela Companhia.
17 Imposto de renda e contribuição social diferidos
Consolidado
2019
2018
Imposto de renda
44.341
Contribuição social
15.965
60.306
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são diferenças temporárias
e são reconhecidos sobre os ajustes relacionados a contabilização do ativo
de contrato. 18 ICMS a recolher: No dia 07/01/2019 as geradoras obtiveram
do Governo do Estado do Piauí o credenciamento para operar no amparo do
regime especial previsto no Decreto nº 13.500, de 23/12/2008. O objeto desse decreto consite no diferimento do lançamento e do pagamento do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido relativamente ao
diferencial de alíquota incidente nas operações de aquisição interestadual e de
importação do exterior de máquinas, equipamentos e materiais destinados à
captação, geração e transmissão de energia solar ou eólica, para incorporação
ao ativo imobilizado de estabelecimentos beneficiários. O ICMS será pago no
momento da desincorporação dos bens do ativo imobilizado ou até 31/12/2034,
o que ocorrer primeiro. 19 Passivos contingentes: Em 31/12/2019 e 2018
a Companhia não possui passivos contingentes. 20 Patrimônio líquido: (a)
Capital social - Nos dias 26 de junho e 30/09/2018 houve integralização de
R$10 e R$90. Após essas integralizações, o capital subscrito da Companhia
foi totalmente integralizado. Em 31/10/2018 a Companhia emitiu novas ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal no valor total de R$ 600 mil. A
Celeo adquiriu essas novas ações e em contrapartida transferiu o controle das
empresas SJP I, SJP II, SJP III, SJP IV, SJP V e SJP VI. No dia 1º/11/2019 a
Companhia emitiu novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal
no valor total de R$ 108.333. A Celeo Redes adquriu essas novas ações e
em contrapartida transferiu o controle acionário da SITE. Em 31/12/2019 capital social integralizado é de R$ 110.033 (R$ 700 em 31/12/2018) dividido
em 603.383.963 (700.000 em 31/12/2018) ações ordinárias nominativas e sem
valor nominal. Todas as ações são detidas pela Companhia. (b) Reserva de
lucros - i. Reserva legal - Constituída mediante a apropriação de 5% do lucro
líquido do exercício, com conformidade com o artigo 193 da Lei 6.404/76. ii.
Reserva de lucros a realizar - Conforme artigo 197 da Lei 6.404/76 o montante do dividendo obrigatório ultrapassou a parcela realizada do lucro líquido
do exercício. Por esse motivo o montante dos dividendos mínimos obrigatórios
estão nessa conta. O estatuto social da Companhia determina que os acionistas terão direito, em cada exercício social, aos dividendos mínimos obrigatórios
de 25% do lucro líquido ajustado, na forma do artigo 202 da lei 6.404/76. iii.
Reserva de retenção de lucros - O montante do lucro líquido após as destinações legais são reconhecidas nessa conta.
21 Receita operacional líquida
Consolidado
2019
2018
175.536
Receita de construção
Receita bruta
175.536
PIS e COFINS diferidos
(15.593)
Deduções da receita
(15.593)
159.943
22 Custos de construção: Refere-se aos materiais e outros custos relacionados à construção da linha de transmissão da Companhia.
23 Serviços de terceiros
Consolidado
2019
2018
Consultorias
(317)
(130)
Publicações
(159)
Diversos
(146)
(19)
(622)
(149)
24 Receitas (despesas) financeiras líquidas
Consolidado
2019
2018
Rendimento de aplicação financeira
2.583
45
Outras receitas
270
Receitas financeiras
2.853
45
Juros - notas promissórias
(5.071)
Juros e multas
(1.226)
Outras despesas
(396)
(15)
Despesas financeiras
(6.693)
(15)
(3.840)
30
25 Imposto de renda e contribuição social
Consolidado
2019
2018
Resultado antes dos impostos
11.278
(126)
Despesa de IRPJ e CSLL à alíquota nominal de 34%
(3.834)
43
Adições
(833)
(43)
Despesa de IR e CS à alíquota efetiva
(4.667)
Alíquota efetiva
41%
0%
26 Transações com partes relacionadas: (a) Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) - controladas
(a.1) Aportes realizados
AFAC (aporte)
AFAC (devolução)
nas controladas e devolução
2019
2018
2019
2018
SJP I
50.877
3.376
(10.916)
SJP II
48.756
3.377
(8.895)
SJP III
104.824
4.906
(800)
SJP IV
40.066
2.977
SJP V
40.872
2.957
(550)
SJP VI
39.836
3.206
325.231
20.799
(21.161)
O montante de R$ 258.658 mil referente ao AFAC foi integralizado como aporte
de capital nas controladas.
(a.2) Saldo de AFAC a receber
Conrtroladora
2019
2018
SJP I
193
3.376
SJP II
95
3.377
SJP III
65.788
4.907
SJP IV
2.977
SJP V
136
2.957
SJP VI
3.205
66.212 20.799
(b) Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) - controladora Durante o exercício findo em 31/12/2019, a controladora Celeo Redes adiantou
o montante de R$ 293.217 (R$ 30.849 em 31/12/2018) a título de adiantamento
para futuro aumento de capital. O saldo em aberto em 31/12/2019 é de R$
324.066 (R$ 30.849 em 31/12/2018).
(c) Transações comerciais
Consolidado
2019
2018
Celeo Redes
(c.1)
14.272
9.351
Elecnor do Brasil Ltda.
(c.2)
38.985
53.257
9.351
(c.1) Celeo Redes Brasil S.A. - A Celeo Redes Brasil S.A. pagou despesas da
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Companhia e suas controladas. Em 31/12/2019 o saldo em aberto com a Celeo é de R$ 14.272 (R$ 9.351 em 31/12/2018) e está reconhecido na rubrica
de fornecedores. (c.2) Elecnor do Brasil Ltda. - Em 31/12/2019 a Companhia
possui o saldo em aberto no valor de R$ 38.985 com a Elecnor do Brasil Ltda.
(Elecnor). A Elecnor é responsável pela construção do parque fotovoltaico das
geradoras e da linha de transmissão da SITE. (d) Mútuo - Durante o exercício
o Grupo captou mútuo com a Elecnor no valor total de R$ 103.781. O mútuo
tinha vencimento de 40 dias e juros de 10,68% ao ano. O mútuo foi totalmente
liquidado no montante de R$ 106.077. (e) Remuneração da administração
- Em 31/12/2019 e 2018 não houve atribuição de pagamentos realizados pela
Companhia aos seus administradores, uma vez que os mesmos recebem
um salário unificado, pago pela Celeo Redes Brasil S.A. e outras afiliadas
do mesmo grupo econômico, considerando o compartilhamento de despesas
corporativas comuns, em virtude da atuação dos administradores em todas as
empresas do grupo. 27 Gestão de riscos financeiros: (a) Considerações
gerais e políticas - O Grupo administra seus capitais investidos para assegurar que possa continuar suas atividades e maximizar o retorno dos seus
acionistas. O gerenciamento de riscos tem por objetivo identificar e analisar os
riscos considerados relevantes pela administração, tais como (i) os riscos de
capital, de mercado (ii), de crédito (iii) e de liquidez (iv). O Grupo não operou
qualquer tipo de instrumento financeiro derivativo nos exercícios apresentados. i. Gestão de risco de capital - O Grupo administra seu capital com o
objetivo de salvaguardar a continuidade de seus negócios no longo prazo,
oferecendo retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas
e buscando manter uma estrutura de com o objetivo de reduzir o seu custo
de capital. Sempre que necessário para adequar sua estrutura de capital, a
administração pode propor a revisão da política de pagamento de dividendos,
a devolução de capital aos acionistas, a emissão de novas ações ou ainda a
venda de ativos, dentre outras ações de adequação de estrutura de capital. ii.
Gestão de risco de mercado - Este risco é oriundo da possibilidade do Grupo
incorrer em perdas devido a flutuações nas taxas de juros ou outros indexadores de dívida, tais como índices de preço, que impactem as despesas financeiras relativas a financiamentos ou o rendimento das aplicações financeiras.
Atualmente, o financiamento do Grupo possui taxas pré-fixadas. iii. Gestão
de risco de crédito - O risco de crédito refere-se à possibilidade do Grupo incorrer em perdas devido ao não cumprimento de obrigações e compromissos
pelas contrapartes. iii.1 Risco de crédito das contrapartes comerciais - A
principal exposição a crédito é oriunda da possibilidade do Grupo incorrer em
perdas resultantes do não-recebimento de valores faturados de suas contrapartes comerciais. Para reduzir este risco e auxiliar no gerenciamento do risco
de inadimplência, o Grupo monitora o volume de contas a receber de clientes
e realiza diversas ações de cobrança, realizadas em conformidade com a regulamentação regulatória, o que inclui ainda a possibilidade de interrupção
do fornecimento. iii.2 Risco de crédito com instituições financeiras - Para
operações envolvendo caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, o Grupo segue as disposições de sua Política de Risco de Crédito
que tem como objetivo a mitigação do risco por meio da diversificação junto às
instituições financeiras e a utilização de instituições financeiras consideradas
de primeira linha. O Grupo realiza o acompanhamento da exposição com cada
contraparte, sua qualidade de crédito e seus ratings de longo prazo publicados pelas agências de rating para as instituições financeiras com as quais
o Grupo possui operações em aberto. iv. Gestão de risco de liquidez - O
risco de liquidez é caracterizado pela possibilidade do Grupo não honrar com
seus compromissos nos respectivos vencimentos. A Gestão financeira adotada pelo Grupo busca constantemente a mitigação do risco de liquidez, tendo
como principais pontos o alongamento de prazos dos financiamentos, desconcentração de vencimentos e diversificação de instrumentos financeiros. O permanente monitoramento do fluxo de caixa permite a identificação de eventuais
necessidades de captação de recursos, com a antecedência necessária para
a estruturação e escolha das melhores fontes. Nos casos em que há sobras
de caixa, são realizadas aplicações financeiras para os recursos excedentes
com base na política de crédito do Grupo, com o objetivo de preservar a liquiRelatório dos auditores independentes sobre
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Aos Acionistas e Diretores da Celeo Redes Transmissão e Renováveis
S.A. - RJ - Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras individuais
e consolidadas da Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (Companhia), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que
compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,
bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Celeo Redes
Transmissão e Renováveis S.A. em 31/12/2019, o desempenho individual
e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas,
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas,
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.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas e o relatório dos auditores - A administração
da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre
esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma
relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso

dez da Grupo e têm como diretriz alocar ao máximo os recursos em ativos
com liquidez diária. (b) Análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros - O Grupo efetua testes de análise de sensibilidade conforme requerido
pelas normas contábeis, elaborados com base na exposição líquida às taxas
variáveis dos instrumentos financeiros ativos e passivos em aberto no final do
exercício findo em 31/12/2019. Na realização do teste, o Grupo assume que o
valor apresentado estivesse em aberto durante todo esse exercício apresentado. Foram preparados três cenários de análise de sensibilidade: (i) provável*
- considera as taxas de juros futuros observados nesta data base; (ii) redução
de 25%; e (iii) redução de 50% do cenário provável, respectivamente.
Consolidado
Cenários
Risco
(i)
(ii)
(iii)
Aplicação financeira
Redução do CDI
(9.408) (7.056) (4.704)
Passivo de arrendamento
Aumento do IPCA
209
157
105
Financiamento
Aumento do IPCA 24.764 18.573 12.382
* fonte: relatório FOCUS de 27/12/2019 publicado no site do Banco Central
(www.bcb.gov.br). O CDI e o IPCA para o cenário provável (4,25% e 3,50%) foi
considerado da Mediana - TOP 5 média prazo para o ano de 2020. (c) Valor
justo e hierarquia dos ativos e passivos financeiros - Os valores justos são
determinados com base nos preços de mercado, quando disponíveis, ou na
falta destes, no valor presente de fluxos de caixa futuros esperados. Os valores justos de equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e outros ativos
e passivos financeiros são equivalentes ou não diferem significativamente de
seus valores contábeis. A hierarquia dos valores justos dos ativos e passivos
financeiros registrados em base recorrente segue os níveis: (i) nível I - são
preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos
idênticos aos quais a entidade pode ter acesso na data de mensuração; (ii)
nível II - são informações, que não os preços cotados incluídos no Nível 1, observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; e (iii) nível III - são
informações não observáveis para o ativo ou passivo. Todos os ativos e passivos financeiros foram classificados no nível II e não houve transferências de
níveis no exercício. 28 Compromisso assumido: No dia 22/08/2019 a Serra
de Ibiapaba assinou contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do
Brasil S.A. no valor total de R$ 646.000 destinados à implantação do sistema
de transmissão da Companhia. Sobre o total da dívida incidirá taxa de juros
ponderada de 1,574% ao ano. Os juros remuneratórios serão pagos mensalmente a partir de outubro de 2022, juntamente com as prestações do principal,
até a data do vencimento do contrato, em setembro de 2043. O desembolso
está previsto para ocorrer até o final de 2020. 29 Cobertura de seguros: A
Serra de Ibiapaba possui como política a contratação de seguros para cobrir
eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade. A Serra de Ibiapaba possui cobertura de seguros de responsabilidade civil e riscos operacionais contra incêndios e riscos diversos para os bens atrelados ao contrato de
concessão, exceto para as torres das linhas de transmissão. As coberturas de
seguros para as torres que estão compreendidas nas apólices, não refletem
os riscos efetivos que possam ocorrer e os prêmios cobrados no mercado
pelas seguradoras são elevados. Em 31/12/2019, a cobertura de seguros era
composta por R$ 52.129 para fiel cumprimento. 30 Eventos subsequentes:
(a) Cobertura de seguros - O Grupo possui como política a contratação de
seguros para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade. No dia 9 de fevereiro de 2020, a Companhia contratou seguro para sua
Central Geradora Fotovoltaica e está composta por R$ 110.623 de de riscos
operacionais, R$ 63.854 de lucros cessantes e R$ 10.000 de responsabilidade
civil. Os seguros vencem no dia 9 de fevereiro de 2021. (b) Finalização da
construção - Em março de 2020 foi finalizada a construção do empreendimento e e em abril de 2020 a Companhia entrou em operação comercial. (c)
AFAC e integralização no Capital Social da Serra de Ibiapaba - No dia
30/04/2020 a Companhia realizou AFAC no valor de R$ 161.399 na Serra
de Ibiapaba. Esse montante foi totalmente integralizado como aumento do
Capital Social. Após essa integralização o capital social integralizado da Serra
de Ibiapaba ficou com o montante total de R$ 161.499. (d) Efeitos do Coroconhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que
há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras individuais
e consolidadas - A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 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 individuais e consolidadas, 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 e suas
controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos
auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de 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
individuais e consolidadas, 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

navírus (COVID-19) nas demonstrações financeiras - i. Contexto geral
- Em 11/03/2020, a Organização Mundial da Saúde elevou o status do surto
de Coronavírus (COVID19) à pandemia mundial. Em escala global, governos passaram a adotar medidas de restrição de mobilidade visando mitigar a
disseminação do vírus, repercutindo em abrupta desaceleração da atividade
econômica associado ao expressivo aumento devido aos rumos e impactos
da pandemia no cenário econômico global. No Brasil, os Poderes Executivo
e Legislativo da União publicaram diversos atos normativos para prevenir e
conter a pandemia, assim como mitigar os respectivos impactos na economia,
com destaque para o Decreto Legislativo nº 6, publicado em 20/03/2020, que
declara o estado de calamidade pública. Os governos estaduais e municipais
também publicaram diversos atos normativos buscando restringir a livre circulação de pessoas e as atividades comerciais e de serviços, além de viabilizar
investimentos emergenciais na área da saúde. Para o exercício findo em 31
de dezembro de 2020, a expectativa é que o Brasil registre uma redução do
Produto Interno Bruto de 5,77%. ii. Medidas adotadas pela Companhia Corporativas - • Elaboração de protocolos específicos para ações relacionadas ao COVID-19; • Reuniões diárias por videoconferência envolvendo os
membros do comitê de crises com acompanhamento das ações; • Comunicação semanal orientativa e de incentivo à prevenção do COVID-19 através
do canal de comunicação; e • Criação e execução de plano de contingência
para o Centro de Operação e Serviço (redução e revezamento dos times que
atuam na sala de controle principal e equipe de backup em isolamento e pronta para atendimento). Organizacionais - • Formação de grupos de trabalho
do escritório do Rio de Janeiro e bases, envolvendo 115 colaboradores com
apoio do Instituto Integrato, visando colaborar para a sáude mental dos colaboradores do Grupo Celeo; • Adoção de home office (exceto para operação
e manutenção – plano contingencial) - 100% dos escritórios em home office,
desde 17/03/2020; • Disponibilização de serviço médico 24 horas por dia através da telemedicina, com acesso gratuito e ilimitado para tirar dúvidas pelo
celular sobre os cuidados com a família; • Acompanhamento das consultas
pelo teleatendimento através do programa “Eu saúde” e monitoramento dos
casos suspeitos; e • Suporte emocional do RH aos colaboradores que tiveram
parentes afetados pela COVID-19. Ações externas - • Participação nas associações setoriais (ABRATE e ABSOLAR); • Apresentação do plano de contingência com as ações de enfrentamento do COVID-19 a agentes públicos;
• Planejamento de ações sociais para apoio aos municípios ou comunidades;
e • Ações junto às associações para manter a segurança jurídica e regulatória
no cumprimento do fluxo de caixa das concessões. iii. Impacto nas demonstrações financeiras - Os efeitos do COVID-19 não registraram impactos nos
resultados do Grupo Celeo para o exercício findo em 31/12/2019. Não foram
percebidos impactos sobre o nível de inadimplência do contas a receber das
concessionárias. Preventivamente, a Companhia revisou seu planejamento
estratégico e sensibilizou suas premissas para possíveis cenários de: • impacto nos índices de arrecadação e nos níveis de inadimplência; • redução
da taxa de juros e capacidade da Companhia para aceder ao mercado de
dívida de curto e médio prazo; e • ruptura na cadeia de fornecimento de materiais e serviços que impactem nos níveis de capex previstos para 2020. Os
possíveis impactos do COVID-19 divulgados foram baseados nas melhores
estimativas da Administração, a partir da declaração do estado de calamidade
pública pelo Governo Federal. Esses eventos poderão afetar temporariamente
os resultados dos negócios em 2020, porém, caso isto ocorra, haverá gradualmente um retorno previsível ao normal, de modo que não se espera que isso
afete significativamente a recuperabilidade dos investimentos nos negócios
no longo prazo da Companhia. Com base nessas premissas, a Companhia
revisitou suas bases orçamentárias e não observou impactos projetados para
o exercício de 2020.
Francisco Antolin Chica Padilla - Diretor
Bruno Marcell S. M. Melo - Contador - CRC-RJ 111193/O-8
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 e suas controladas. - 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 e suas
controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar
a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade
operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada. - Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio
do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão
e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião
de auditoria. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2020
KPMG Auditores Independentes Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo
CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Contador CRC RJ-092563/O-1

Leilão online de imóvel: oportunidade durante a crise

Imóveis com descontos de até 60%
Os bancos Santander e Mercantil do
Brasil, juntamente com a Mega Leilões,
leiloam mais de 100 imóveis em setembro com até 60% de desconto nos preços. Os eventos serão conduzidos pelo
leiloeiro Fernando Cerello, no site oficial da empresa (megaleiloes.com.br),
nos dias 16, 22 e 25.
Os imóveis estão localizados nos estados de Bahia, Goiás, Minas Gerais,
Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Santa Catarina, Rio Grande
do Sul e Paraná e contam com lances de
arrematação que variam de R$ 2.900 a
R$ 29.990.000.
“O mercado imobiliário já tinha uma
curva ascendente antes da pandemia e
agora segue em evidência no leilão de
imóveis. As condições favoráveis dos
financiamentos dos bancos e a taxa de

juros baixa tem ajudado bastante para
que isso aconteça” explica Fernando
Cerello.
O leilão de imóveis residenciais
do Banco Santander acontecerá em
16 de setembro e conta com 60 itens
localizados em diversas regiões.
Dentre as opções de pagamento, destaque para o financiamento em até
420 meses com taxa de 6.99% a.a +
TR e utilização do FGTS para pagamento do sinal. Para mais informações, acesse o edital.
O Banco Mercantil do Brasil realizará dois leilões: um no dia 22 e
outro no dia 25. A condição de pagamento varia de acordo com o imóvel,
sendo 50% do lance pago no ato do
arremate e o restante parcelado em
até 12 vezes.

Numa crise podem surgir inúmeras oportunidades. No mercado imobiliário não é diferente. Com
a parada da construção civil em razão da pandemia
de covid-19, pudemos observar o crescimento da
procura de imóveis disponíveis em leilão online.
O fato também é impulsionado pelas incertezas
na economia e pela redução da rentabilidade de
aplicações financeiras. Por isso, o investidor busca
inovar sua atuação por meio desse tipo de compra e
aproveita o isolamento social para pesquisar e participar dessa modalidade de aquisição.
A pandemia evidenciou que há pessoas dispostas a aprimorarem seus investimentos. Elas
estão aprendendo que a compra de imóvel por
meio do leilão online pode ser interessante para
quem tem liquidez e não vê, no mercado financeiro, a possibilidade de retorno a curto prazo.
Sendo assim, o leilão é uma saída para quem
pensa em lucrar futuramente com a revenda do
imóvel que foi arrematado por um preço abaixo do valor de mercado – e que dificilmente
sofrerá redução em relação ao valor pago pelo
investidor. O leilão ainda possibilita retorno no
curto prazo por meio de locação e também pode
ser uma saída para quem necessita de liquidez
imediata, já que a rapidez na venda aumenta em
relação a outras modalidades de negociação do
mercado imobiliário.
Vale ressaltar que a compra por esse meio é

segura. Entretanto, existe a possibilidade, ainda
que remota, de haver fraude na execução ou contra credores. Neste caso, vale a contratação de
um advogado, para que ele verifique eventuais
pendências do imóvel e de seu(s) proprietário(s),
principalmente em caso de leilão judicial, bem
como para auxiliar o comprador na interpretação
do edital.
Além disso, é muito importante saber de antemão se o imóvel está ocupado e em quais condições se encontra. Quando há possibilidade, a visita
pode ser imprescindível para a tomada de decisão.
No mais, vale ao comprador se planejar em
relação ao seu lance máximo e não se empolgar
com qualquer preço, avaliando sempre a melhor
forma de pagamento e a que cabe no orçamento. Após a arrematação é importante registrar-se
a transação no cartório de registro de imóveis,
tendo em vista que pode recair sobre o mesmo
imóvel mais de uma penhora.
Vale ressaltar que o vendedor poderá estipular
um valor mínimo para a venda (lance condicional). Havendo oferta inferior ao valor mínimo
estipulado pelo vendedor, caberá a ele concordar, rejeitar ou enviar uma contraoferta ao arrematante.

Fernando Nekrycz
Especialista em direito imobiliário e sócio da Xaza.
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CELEO SÃO JOÃO DO PIAUÍ FV IV S.A.
CNPJ nº 30.425.445/0001-84
Relatório da administração - 1. Mensagem da administração: A administração da Celeo São João do Piauí FV IV S.A. (“Companhia”) em atendimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, tem a satisfação de submeter
à apreciação dos senhores acionistas o relatório da administração e as demonstraçãos financeiras em 31/12/2019, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. 2. A Companhia: A Celeo São João do Piauí FV IV S.A.
(“Companhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 11/04/2018 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto social a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem
como a manutenção de redes de transmissão. Em 31/12/2019 e 2018 a Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“CRTR”) possui 100% de participação na Companhia. 3. Principais acontecimentos no exercício: (a) Estágio
das operações - Durante o exercício findo em 31/12/2019, a Companhia encontrava-se em fase de construção do seu parque fotovoltaico. As obras foram concluídas em março de 2020 e a entrada em operação comercial aconteceu
em abril de 2020. (b) Financiamento - Durante o exercício a Companhia recebeu o montante total de 56.055 mil referente ao contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil. (c) Benefício de ICMS - No dia 07/01/2019
a Companhia obteve do Governo do Estado do Piauí o credenciamento para operar no amparo do regime especial previsto no Decreto n° 13.500, de 23 de dezembro de 2008. O objeto desse decreto é permitir que a Companhia possa
postergar o pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o diferencial de alíquota. (d) Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) - Durante o exercício findo a Companhia recebeu o
valor total de R$ 40.066 mil (R$ 2.977 mil em 2018) a título de adiantamento para futuro aumento de capital. O montante de R$ 43.043 mil referente ao AFAC foi integralizado como aporte de capital. 4. Governança corporativa: As
práticas de governança da Companhia buscam fornecer informações aos seus acionistas com qualidade e transparência. (a) Diretoria - A Companhia é administrada por 4 (quatro) diretores, com mandato de 3 (três) anos, permitida a
reeleição, sendo eleitos pelos acionistas. Compete aos diretores, entre outros, a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. 5. Declaração da Diretoria: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias,
os membros da diretoria, declaram que revisaram, discutiram e concordam acerca das demonstrações financeiras da Companhia e com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31/12/2019.
Balanços patrimoniais - Em 31 de dezembro - (em milhares de Reais)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercício findo em 2019 e período de 11 de abril a 31/12/2018 (em milhares de Reais)
Nota
2019
2018
Capital Social
Caixa e equivalentes de caixa
8
1.655
2.931
Nota
Subscrito
A integralizar
Integralizado Prejuízos acumulados
Total
Títulos e valores mobiliários
9 (a)
15.007
- Saldo em 11 de abril de 2018 (constituição)
Impostos e contribuições a recuperar
9
- Subscrição de capital em 11 de abril
100
(100)
Despesas pagas antecipadamente
46
134 Integralização de capital em 8 de maio
15 (a)
10
10
10
Total do ativo circulante
16.717
3.065 Integralização de capital em 30 de setembro
15 (a)
90
90
90
Títulos e valores mobiliários
9 (b)
1.523
- Subscrição de capital em 11 de dezembro
15 (a)
43.143
(43.143)
Total do realizável a longo prazo
1.523
- Prejuizo do período
(15)
(15)
Imobilizado
10
88.847
3.373 Saldo em 31 de dezembro de 2018
43.243
(43.143)
100
(15)
85
Total do imobilizado
88.847
3.373 Integralização de capital
15 (a)
43.043
43.043
43.043
Total do ativo não circulante
90.370
3.373 Prejuizo do exercício
(251)
(251)
Total do ativo
107.087
6.439 Saldo em 31 de dezembro de 2019
43.243
(100)
43.143
(266)
42.877
Fornecedores
11
6.320
3.369
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Financiamento
12
162
- datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados, apliImpostos e contribuições a recolher
92
7 juros sobre o valor principal em aberto. No reconhecimento inicial de um inves- cando esta Interpretação. A Companhia não identificou impactos na adoção da
Adiantamento para futuro aumento de capital
17 (a)
2.977 timento em um instrumento patrimonial que não seja mantido para negocia- norma em 1º/01/2019. (b) Novas normas e interpretações ainda não efetiTotal do passivo circulante
6.574
6.353 ção, a Companhia pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações vas - Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados
Financiamento
12
55.321
- subsequentes no valor justo do investimento em ORA. Essa escolha é feita após 1º de janeiro de 2020. A Companhia não adotou essas normas na prepaICMS a recolher
13
2.315
- investimento por investimento. Todos os ativos financeiros não classificados ração destas demonstrações financeiras. As seguintes normas alteradas e inTotal do passivo não circulante
57.636
- como mensurados ao custo amortizado ou ao VJORA, conforme descrito aci- terpretações não deverão ter um impacto significativo nas demonstrações fiTotal dos passivos
64.210
6.353 ma, são classificados como ao VJR. No reconhecimento inicial, a Companhia nanceiras da Companhia: (i) Alterações nas referências à estrutura conceitual
Capital social
15 (a)
43.143
100 pode designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma nas normas IFRS; (ii) Definição de um negócio (alterações ao CPC 15/IFRS
Prejuizos acumulados
(266)
(15) atenda os requisitos para ser mensurado ao custo amortizado ou ao VJORA 3); (iii) Definição de materialidade (emendas ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS
Total do patrimônio líquido
42.877
85 como ao VJR se isso eliminar ou reduzir significativamente um descasamento 8); e (iv) IFRS 17 Contratos de Seguros. Embora normas novas ou alteradas
Total do passivo e patrimônio líquido
107.087
6.439 contábil que de outra forma surgiria. ii. Ativos financeiros - avaliação do que não tenham ou terão efeito material sobre as demonstrações financeiras
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. modelo de negócios - A Companhia realiza uma avaliação do objetivo do não precisem ser fornecidas, a Companhia incluiu todas as normas novas ou
Demonstrações do resultado - Exercício findo em 2019 e período
modelo de negócios em que um ativo financeiro é mantido em carteira porque alteradas nas demonstrações financeiras apenas para fins ilustrativos.
de 11 de abril a 31/12/2018 (em milhares de Reais)
2019
2018
isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as informações 8 Caixa e equivalentes de caixa
10
19
são fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem: (i) as Conta corrente
Nota
2019
2018
(a)
1.645
2.912
Serviços de terceiros
16 (a)
(77)
(20) políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático des- Operações compromissadas
1.655
2.931
Tributos
(22)
- sas políticas. Eles incluem a questão de saber se a estratégia da AdministraDespesas operacionais
(99)
(20) ção tem como foco a obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção As aplicações financeiras foram proporcionadas substancialmente pela captade um determinado perfil de taxa de juros, a correspondência entre a duração ção do financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB). (a) A ComResultado antes das receitas
(despesas) financeiras
(99)
(20) dos ativos financeiros e a duração de passivos relacionados ou saídas espe- panhia estruturou seus recursos por meio de operações compromissadas,
Receitas financeiras
11
7 radas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da venda de ativos; atrelada ao Cetificado de Depósito Interbancário (CDI) do Banco Santander.
Despesas financeiras
(158)
(2) (ii) como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração da A taxa média de indexação dessas aplicações financeiras foi de 50% do CDI
Receitas (despesas) financeiras líquidas
(147)
5 Companhia; (iii) os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios com vencimento em janeiro de 2020. 9 Títulos e valores mobiliários: (a)
Resultado antes dos impostos
(246)
(15) (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de negócios) e a maneira como Circulante - Em 31/12/2019 a totalidade dos recursos está aplicada no fundo
Corrente
(5)
- aqueles riscos são gerenciados; (iv) como os gerentes do negócio são remu- de investimento “BNB Automático FI Renda Fixa Curto Prazo” do banco BNB.
Imposto de renda e contribuição social
(5)
- nerados - por exemplo, se a remuneração é baseada no valor justo dos ativos A Composição da carteira está dvidida em títulos de emissão e títulos de renda
(251)
(15) geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e (v) a frequência, o volume fixa prefixados do Tesouro Nacional e operações compromissadas. A rentabiliPrejuízo do exercício/período
e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos anteriores, os dade do fundo (líquida de despesas, mas não de impostos) no exercício findo
Resultado por ação
Resultado por ação - básico e diluído (em R$)
(0,01)
(0,15) motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras. As transfe- em 2019 foi de 3,33%. (b) Não circulante - Para fins de garantia da operação
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. rências de ativos financeiros para terceiros em transações que não se qualifi- do contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil, a Compacam para o desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira nhia precisa manter durante todo o período de amortização do financiamento,
Demonstrações do resultado abrangente - Exercício findo em 2019
consistente com o reconhecimento contínuo dos ativos da Companhia. Os recursos em uma conta denominada “Conta Reserva”, valores equivalentes
e período de 11 de abril a 31/12/2018 (em milhares de Reais)
ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com desempe- a 2,70% do saldo total do financiamento. Em 31/12/2019 a totalidade dos re2019
2018
nho avaliado com base no valor justo são mensurados ao valor justo por meio cursos estão aplicados no fundo de investimento “BNB Conta Reserva FIC FI
Prejuízo do exercício/período
(290)
(15) do resultado. iii. Ativos financeiros - avaliação sobre se os fluxos de caixa Renda Fixa Referenciado DI” do banco BNB. A Composição da carteira está
Outros resultados abrangentes
- contratuais são somente pagamentos de principal e de juros - Para fins dvidida em títulos públicos federais e operações compromissadas. A rentabiliPrejuízo do exercício/período
(290)
(15) dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo financeiro dade do fundo (líquida de despesas, mas não de impostos) no exercício findo
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma contraprestação em 2019 foi de 4,92%.
Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercício findo em 2019 e período pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor
Bens em
Adto. a
de 11 de abril a 31/12/2018 (em milhares de Reais)
construção Fornecedor
Total
principal em aberto durante um determinado período de tempo e pelos outros 10 Imobilizado
Nota
2019
2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e cus- Em 11/04/2018
Prejuízo do exercício/período
(251)
(15) tos administrativos), assim como uma margem de lucro. A Companhia consi- Adições
812
2.561
3.373
(251)
(15) dera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa Em 31 de dezembro de 2018
812
2.561
3.373
Variações em:
83.933
1.541 85.474
contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a ava- Adições
- Títulos e valores mobiliários
9
(15.007)
- liação sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual que poderia Em 31 de dezembro de 2019
84.745
4.102 88.847
- Impostos e contribuições a recuperar
(9)
- mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que ele As principais adições referem-se: (i) aos materiais e equipamentos (módulos,
- Despesas pagas antecipadamente
88
(134) não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, a Companhia conside- seguidores solares - “tracker”, inversores, transformadores e cabos conduto- Fornecedores
11
2.951
3.369 ra: (i) eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de res) e (ii) a prestação de serviço de gerenciamento da obra. A construção da
- Impostos e contribuições a recolher
85
7 caixa; (ii) termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variá- planta foi concluída em março de 2020 e sua entrada em operação comercial
- ICMS a recolher
2.315
veis; (iii) o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e (iv) os termos que limi- aconteceu em abril de 2020.
- Financiamento - pagamento de juros
12
(201)
- tam o acesso da Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos (por exem- 11 Fornecedores
2019
2018
Caixa líquido proveniente
4.895
2.318
plo, baseados na performance de um ativo). O pagamento antecipado é Materiais e serviços
das atividades operacionais
(10.029)
3.227 consistente com o critério de pagamentos do principal e juros caso o valor do Parte relacionada
(a)
1.425
1.051
Fluxo de caixa das atividades de investimento
6.320
3.369
pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores não pagos do princiTítulos e valores mobiliários
(1.523)
- pal e de juros sobre o valor do principal pendente - o que pode incluir uma Veja nota explicativa 17 (b).
Imobilizado
10
(85.707) (3.373) compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato. Além disso, com 12 Financiamento
2019
2018
Caixa líquido utilizado
(a)
56.055
relação a um ativo financeiro adquirido por um valor menor ou maior do que o Captação
nas atividades de investimento
(87.230) (3.373) valor nominal do contrato, a permissão ou a exigência de pré-pagamento por Custo de transação
(b)
(808)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
403
um valor que represente o valor nominal do contrato mais os juros contratuais Juros
Integralização de capital
100 (que também pode incluir compensação razoável pela rescisão antecipada do Amortização - juros
(201)
Financiamento - captação
12
56.055
- contrato) acumulados (mas não pagos) são tratadas como consistentes com Amortização - custo de transação
34
Mútuo - captação
17 (c)
12.918
- esse critério se o valor justo do pré-pagamento for insignificante no reconheci- Financiamento
56.257
Mútuo - liquidação
17 (c) (13.056)
- mento inicial. iv. Ativos financeiros - mensuração subsequente e ganhos e Custo de transação
(774)
Adiantamento para futuro aumento de capital
17 (a)
40.066
2.977 perdas - iv.1 Ativos financeiros a VJR - Esses ativos são mensurados sub55.483
Caixa líquido proveniente
sequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita (a) No dia 20/12/2018 a Companhia assinou contrato de financiamento com
das atividades de financiamento
95.983
3.077 de dividendos, é reconhecido no resultado. iv.2 Ativos financeiros ao custo o Banco do Nordeste do Brasil, destinado à construção do empreendimento
Aumento em caixa e equivalentes de caixa
(1.276)
2.931 amortizado - Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo fotovoltaico. O valor total do financiamento é de R$ 67.480. Em 31/12/2019 o
Caixa e equivalentes de caixa
amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é redu- BNB havia desembolsado o montante de R$ 56.067. Sobre a dívida incide a
no início do exercício/período
2.931
- zido por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais (TFC) e Juros Básicos Fixos (JBF)
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
1.655
2.931 e o impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no à taxa de 2,5707% a.a.. Os juros remuneratórios são pagos trimestralmente
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. desreconhecimento é reconhecido no resultado. iv.3 Instrumentos de dívida entre dezembro de 2018 a julho de 2022 e mensalmente a partir de agosto de
a VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A 2022, juntamente com as prestações do principal, até a data do vencimento
Notas explicativas às demonstrações financeiras
receita de juros calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e per- em janeiro de 2039. A segregação entre circulante e não circulante está deta(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
das cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados lhada abaixo.
1 Contexto operacional: A Celeo São João do Piauí FV IV S.A. (“Compa- líquidos são reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado acu2019
2018
nhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 11/04/2018 e está esta- mulado em ORA é reclassificado para o resultado. iv.4 Instrumentos patri- Circulante
162
belecida na cidade Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto social a moniais a VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao va- Não circulante
55.321
geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem como a lor justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos
55.483
manutenção de redes de transmissão. Durante o exercício findo em 31/12/2019 que o dividendo represente claramente uma recuperação de parte do custo do O vencimento das parcelas reconhecidas no não circulante está detalhado
a Companhia encontrava-se em fase de construção do seu parque fotovoltai- investimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca abaixo:
co. As obras foram concluídas em março de 2020 e a entrada em operação são reclassificados para o resultado. v. Passivos financeiros - classificação,
2019
comercial aconteceu em abril de 2020. Veja nota explicativa de eventos sub- mensuração subsequente e ganhos e perdas - Os passivos financeiros fo- Em 2021
4.106
sequentes. Em 31/12/2019 a Companhia é controlada pela Celeo Redes ram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um pas- Em 2022
5.505
Transmissão e Renováveis S.A. (“Celeo Redes Renováveis”), subsidiária inte- sivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do re- Em 2023
7.267
gral da Celeo Redes Brasil S.A. 1.1 Outorga - A Companhia saiu vencedora sultado caso for classificado como mantido para negociação, for um derivativo Em 2024
7.024
no Leilão nº 001/2018 e firmou o contrato de Outorga (“Contrato”) com o Minis- ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros A partir de 2025
31.419
tério de Minas e Energia em 18/09/2018. O contrato tem como objetivo a im- mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, in55.321
plantação e exploração da Central Geradora Fotovoltaica Etesa 17 São João cluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são O contrato de financiamento possui cláusula (as principais estão citadas a
do Piaui I. O empreendimento possui 29.976 kW de capacidade instalada e subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de seguir) de vencimento antecipado, exigindo o imediato pagamento da dívida,
8.400 kW médios de garantia física de energia, constituída por vinte e uma juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconheci- caso a Companhia: • Deixe de cumprir qualquer obrigação estabelecida no
unidades geradoras de 1.364 kW e uma unidade geradora de 1.332 kW. A dos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é contrato e não sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis para as obrigações preenergia elétrica produzida pela Companhia destina-se a comercialização na reconhecido no resultado. (c) Desreconhecimento - i. Ativos financeiros - A cuniárias ou 30 (trinta) dias corridos para as obrigações pecuniárias; • Sofra
modalidade de Produção Independente de Energia Elétrica. O Contrato prevê Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais protesto de dívida líquida e certa, superior a R$ 5.000; • Uma vez efetivada
a implementação do sistema de transmissão de interesse restrito da usina aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os sua entrada em operação comercial, suspender suas atividades por mais de
UFV Etesa 17 São João do Piauí I constituído de uma substação elevadora de direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um 60 (sessenta) dias; • Venha a ser declarada impedido, por normas do Banco
34,5/500 kV junto a Central Geradora, e uma linha em 500 kV com aproxima- ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e Central do Brasil, de participar de operações de crédito; • Remova os bens
damente onze quilômetro de extensão, em circuito simples, interligado a su- benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual a financiados, bem como gravar, alienar, arrendar, ceder, transferir de qualquer
bestação elevadora à subestação São João do Piauí. O Contrato foi assinado Companhia nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e forma em favor de terceiros os bens financiados ou os imóveis nos quais teno dia 18/09/2018 e tem vigência de 35 anos. As obras foram concluídas em benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle nham sido incorporados, exceto para a constituição de garantias em favor dos
março de 2020 e a entrada em operação comercial aconteceu em abril de sobre o ativo financeiro. A Companhia realiza transações em que transfere bancos que irão emitir a Fiança Bancária; • Peça recuperação judicial, ou for
2020. 2 Base de preparação: Declaração de conformidade - As demonstra- ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou substan- decretada a sua falência; e • Altere o controle acionário sem prévia e expresções financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis ado- cialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, sa anuência do BNB. Em 31/12/2019, a Companhia estava em conformidade
tadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pro- os ativos financeiros não são desreconhecidos. ii. Passivos financeiros - A com as cláusulas de vencimento antecipado. (b) Refere-se aos custos com
nunciamentos Contábeis (CPC). A emissão das demonstrações financeiras foi Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação con- comissões bancárias, honorários de advogados e consultores financeiros para
autorizada pela diretoria em 27/08/2020. Detalhes sobre as principais políticas tratual é retirada, cancelada ou expira. A Companhia também desreconhece obtenção do financiamento. 13 ICMS a recolher: No dia 07/01/2019 a Comcontábeis da Companhia está apresentadas na nota explicativa 6. Todas as um passivo financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de caixa panhia obteve do Governo do Estado do Piauí o credenciamento para operar
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que um novo no amparo do regime especial previsto no Decreto nº 13.500, de 23/12/2008.
elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela admi- passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor jus- O objeto desse decreto consite no diferimento do lançamento e do pagamento
nistração na sua gestão. 3 Moeda funcional e moeda de apresentação: Es- to. No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido retas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que lativamente ao diferencial de alíquota incidente nas operações de aquisição
funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. interestadual e de importação do exterior de máquinas, equipamentos e matemais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4 Uso de estimativas (d) Compensação - Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o riais destinados à captação, geração e transmissão de energia solar ou eólica,
e julgamentos: Na preparação destas demonstrações financeiras, a Adminis- valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, para incorporação ao ativo imobilizado de estabelecimentos beneficiários. O
tração utilizou estimativas e julgamentos que afetam a aplicação das políticas a Companhia tenha atualmente um direito legalmente executável de compen- ICMS será pago no momento da desincorporação dos bens do ativo imobilicontábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. sar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de zado ou até 31/12/2034, o que ocorrer primeiro. 14 Passivos contingentes:
Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e julga- realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (e) Instrumentos finan- Em 31/12/2019 e 2018 a Companhia não possui passivos contingentes. 15
mentos são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são re- ceiros derivativos - A companhia não operou qualquer tipo de instrumentos Patrimônio líquido: (a) Capital social - A Companhia foi constituída no dia
conhecidas prospectivamente. 5 Base de mensuração: As demonstrações financeiros derivativos nos exercícios apresentados. 6.2 Caixa e Equivalen- 11/04/2018 com subscrição de capital no valor de R$ 100. Nos dias 8 de maio
financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção de tes de Caixa - Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancá- e 30 de setembro houve integralização de R$ 10 e R$90, respectivamente.
determinados instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do rios à vista e aplicações financeiras de curto prazo. São operações de alta li- No dia 11/12/2018, a acionista aprovou o aumento do capital social da Comresultado. 6 Principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis quidez, sem restrição de uso, prontamente conversíveis em um montante panhia em R$ 43.143. Esse valor foi totalmente subscrito. A integralização do
adotadas pela Companhia estão descritas a seguir. 6.1 Instrumentos finan- conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de capital ocorreu com a integralização do AFAC. Durante o exercício findo em
ceiros - (a) Reconhecimento e mensuração incial - Os ativos e passivos fi- valor. 6.3 Imobilizado - (a) Reconhecimento e mensuração - Itens do imobi- 31/12/2019 a Companhia integralizou o valor total de R$ 43.043 do capital
nanceiros são reconhecidos inicialmente quando a Companhia se torna parte lizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, que aprovado descrito anteriormente. Em 31/12/2019 capital social integralizado
das disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que inclui os custos dos empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação acu- é de R$ 43.143 dividido em 43.143.128 ações ordinárias nominativas e sem
seja um contas a receber de clientes sem um componente de financiamento mulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável valor nominal. Todas as ações são detidas pela Celeo Redes Renováveis.
significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, (“impairment”) acumuladas. 6.4 Ajuste a valor presente de ativos e passi- 16 Serviços de terceiros: (a) Despesas operacionais
2019
2018
acrescido, para um item não mensurado ao valor justo por meio do resultado vos - Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados mone- Consultorias e assesorias
(51)
(20)
(VJR), os custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição tariamente e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a Publicações
(26)
ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente significati- valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado, e
(77)
(20)
vo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. (b) somente registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações 17 Transações com partes relacionadas: (a) Adiantamento para futuro auClassificação e mensuração subsequente - i. Ativos financeiros - No reco- financeiras tomadas em conjunto. Para fins de registro e determinação de re- mento de capital - Durante o exercício findo em 31/12/2019 a companhia renhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: (i) ao levância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os cebeu o valor total de R$ 40.066 (R$ 2.977 em 2018) a título de adiantamento
custo amortizado; (ii) ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implí- para futuro aumento de capital. O montante de R$ 43.043 referente ao AFAC
(VJORA) - instrumento de dívida; (iii) ao VJORA - instrumento patrimonial; ou cita, dos respectivos ativos e passivos. Com base nas análises efetuadas e na foi integralizado como aporte de capital. (b) Transações comerciais - A Celeo
(iv) ao VJR. Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente melhor estimativa da administração da Companhia. 7 Novas normas e inter- Redes Brasil S.A. pagou despesas da Companhia. Em 31/12/2019 o saldo em
ao reconhecimento inicial, a não ser que a Companhia mude o modelo de pretações: (a) Mudanças nas principais políticas contábeis - i. CPC 06 aberto com a Celeo é de R$ 1.425 (R$ 1.051 em 31/12/2018) e está reconhenegócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos fi- (R2) - Arrendamentos - No início de um contrato, o Companhia avalia se um cido na rubrica de fornecedores. (c) Mútuo - Durante o exercício a Companhia
nanceiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apresen- contrato é ou contém um arrendamento. Um contrato é, ou contém um arren- captou mútuo com a Elecnor do Brasil Ltda. no valor total de R$ 12.918. O
tação posterior à mudança no modelo de negócios. Um ativo financeiro é men- damento, se o contrato transferir o direito de controlar o uso de um ativo iden- mútuo tinha vencimento de 40 dias e juros de 10,68% ao ano. O mútuo foi tosurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for tificado por um período de tempo em troca de contraprestação. Para avaliar se talmente liquidado pela Companhia no montante de R$ 13.056. (d) Remunedesignado como mensurado ao VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de um contrato transfere o direito de controlar o uso de um ativo identificado, a ração da administração - Em 31/12/2019 e 2018 não houve atribuição de panegócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de Companhia utiliza a definição de arrendamento no CPC 06(R2). A Companhia gamentos realizados pela Companhia aos seus administradores, uma vez que
caixa contratuais; e (ii) seus termos contratuais geram, em datas específicas, não identificou impactos na adoção da norma em 1º/01/2019. ii. ICPC 22 - In- os mesmos recebem um salário unificado, pago pela Celeo Redes Brasil S.A.
fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento de principal e juros certeza sobre tratamento de tributos sobre o lucro - Esta Interpretação e outras afiliadas do mesmo grupo econômico, considerando o compartilhasobre o valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é mensurado ao esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do mento de despesas corporativas comuns, em virtude da atuação dos adminisVJORA se atender ambas as condições a seguir e não for designado como CPC 32 quando há incerteza sobre os tratamentos de tributo sobre o lucro. tradores em todas as empresas do grupo. 18 Gestão de riscos financeiros:
mensurado ao VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de negócios cujo obje- Nessa circunstância, a entidade deverá reconhecer e mensurar seu tributo (a) Considerações gerais e políticas - A Companhia administra seus capitais
tivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando os requisitos do CPC 32 com investidos para assegurar que possa continuar suas atividades e maximizar o
pela venda de ativos financeiros; e (ii) seus termos contratuais geram, em base em lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não retorno dos seus acionistas. O gerenciamento de riscos tem por objetivo iden-
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tificar e analisar os riscos considerados relevantes pela administração, tais
como (i) os riscos de capital, de mercado (ii), de crédito (iii) e de liquidez (iv).
A companhia não operou qualquer tipo de instrumento financeiro derivativo
nos exercícios apresentados. i. Gestão de risco de capital - A Companhia
administra seu capital com o objetivo de salvaguardar a continuidade de seus
negócios no longo prazo, oferecendo retorno aos acionistas e benefícios às
outras partes interessadas e buscando manter uma estrutura de com o objetivo de reduzir o seu custo de capital. Sempre que necessário para adequar sua
estrutura de capital, a administração pode propor a revisão da política de pagamento de dividendos, a devolução de capital aos acionistas, a emissão de
novas ações ou ainda a venda de ativos, dentre outras ações de adequação
de estrutura de capital. ii. Gestão de risco de mercado - Este risco é oriundo
da possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido a flutuações nas taxas de juros ou outros indexadores de dívida, tais como índices de preço, que
impactem as despesas financeiras relativas a financiamentos ou o rendimento
das aplicações financeiras. Atualmente, o financiamento da Companhia possui
taxas pré-fixadas. iii. Gestão de risco de crédito - O risco de crédito refere-se
à possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido ao não cumprimento
de obrigações e compromissos pelas contrapartes. iii.1 Risco de crédito das
contrapartes comerciais - A principal exposição a crédito é oriunda da possibilidade da Companhia incorrer em perdas resultantes do não-recebimento de
valores faturados de suas contrapartes comerciais. Para reduzir este risco e
auxiliar no gerenciamento do risco de inadimplência, a Companhia monitora o
volume de contas a receber de clientes e realiza diversas ações de cobrança,
realizadas em conformidade com a regulamentação regulatória, o que inclui
ainda a possibilidade de interrupção do fornecimento. iii.2 Risco de crédito
com instituições financeiras - Para operações envolvendo caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, a Companhia segue as disposições de sua Política de Risco de Crédito que tem como objetivo a mitigação do
risco por meio da diversificação junto às instituições financeiras e a utilização
de instituições financeiras consideradas de primeira linha. A Companhia realiza o acompanhamento da exposição com cada contraparte, sua qualidade de
crédito e seus ratings de longo prazo publicados pelas agências de rating para
as instituições financeiras com as quais a Companhia possui operações em
aberto. iv. Gestão de risco de liquidez - O risco de liquidez é caracterizado
pela possibilidade da Companhia não honrar com seus compromissos nos
respectivos vencimentos. A Gestão financeira adotada pela Companhia busca
constantemente a mitigação do risco de liquidez, tendo como principais pontos
o alongamento de prazos dos financiamentos, desconcentração de vencimentos e diversificação de instrumentos financeiros. O permanente monitoramento do fluxo de caixa permite a identificação de eventuais necessidades de
captação de recursos, com a antecedência necessária para a estruturação
e escolha das melhores fontes. Nos casos em que há sobras de caixa, são
realizadas aplicações financeiras para os recursos excedentes com base na
política de crédito da Companhia, com o objetivo de preservar a liquidez da
Companhia e têm como diretriz alocar ao máximo os recursos em ativos com
liquidez diária. (b) Análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros
- A Companhia efetua testes de análise de sensibilidade conforme requerido
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas e Diretores da Celeo São João do Piauí FV IV S.A. - RJ
- Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da Celeo São João
do Piauí FV IV S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial
em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Celeo São João do Piauí FV IV S.A. em 31/12/2019,
o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações
financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações
que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores - A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as
demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se
esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações
financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra for-

Corretores conectados
para vencer
Durante a programação
do CCS-RJ Connection
2020, evento que promoveu o diálogo entre
os grupos que atuam no
mercado segurador brasileiro, muitos corretores
relembraram, em situações distintas, o conhecido provérbio africano:
“Se você quiser ir mais
rápido, vá sozinho. Se
quiser ir mais distante, vá
em grupo”. Mais do que
uma simples coincidência, o uso constante da
citação nos mostra que a
união está sendo a grande
marca dos corretores em
meio à crise epidemiológica e econômica relacionadas ao novo coronavírus. Foi a partir deste
sentimento que conseguimos reunir, em dois dias
de evento, cerca de sete
mil espectadores de todas
as regiões do Brasil, em
nossos canais digitais.
O papel dos organizadores do CCS-RJ Connection
2020, no qual me incluo, foi
apresentar as diversas oportunidades que os corretores
possuem para fechar negócios e manter sua carteira de
clientes no momento atual.
A diversificação de produtos, investimento em treinamentos e o contato constante com outros profissionais,
que passam pelos mesmos
desafios, são algumas das
ações que exemplificamos
em cases e palestras. Priorizamos, na programação
do evento, aquelas que
julgamos principais e de
mais fácil alcance para um
número maior de pessoas.
Iniciativas lideradas por
corretores, seguradoras e
entidades de classe foram

promovidas e aplaudidas,
por auxiliarem na solução
de problemas enfrentados
por quem está no cotidiano
da corretagem de seguros.
Ações coletivas como essas
possibilitaram vitórias importantes para a categoria,
como o reconhecimento da
profissão por parte de entes
reguladores. Os profissionais de seguros demonstraram, repetidas vezes, o seu
valor e importância em momentos difíceis.
A transformação digital
promovida há anos no setor mostrou-se vigorosa e
forte, comprovando a conexão do setor de seguros
com o futuro, mesmo antes
que as condições atuais
obrigassem tal atitude por
parte de toda a economia.
Projetos idealizados para
meses e anos à frente tiveram que ser antecipados,
para garantir que o cliente continuasse no centro
da atenção do corretor. Os
corretores se engajaram
nas novas práticas e conseguiram garantir a renda de
suas famílias.
Conexão. Os avanços na
corretagem de seguros são
frutos de união e compartilhamento da força entre os
profissionais que se conectaram. Entidades como o Clube
dos Corretores do Rio de Janeiro (CCS-RJ) estão de portas abertas para novas ideias,
propostas e projetos. Temos
a certeza de que assim, nossa
categoria torna-se mais forte.
Contamos com a participação
e presença de todos.
q Fabio Izoton
Presidente do Clube
dos Corretores do Rio de
Janeiro (CCS-RJ)

pelas normas contábeis, elaborados com base na exposição líquida às taxas
variáveis dos instrumentos financeiros ativos e passivos em aberto no final do
exercício findo em 31/12/2019. Na realização do teste, a Companhia assume que o valor apresentado estivesse em aberto durante todo esse exercício
apresentado. Foram preparados três cenários de análise de sensibilidade: (i)
provável* - considera as taxas de juros futuros observados nesta data base; (ii)
redução de 25%; e (iii) redução de 50% do cenário provável, respectivamente.
Cenários
Risco
(i)
(ii)
(iii)
Aplicação financeira
Redução do CDI
(772)
(579)
(386)
Financiamento
Aumento do IPCA
1.969
1.477
985
* fonte: relatório FOCUS de 27/12/2019 publicado no site do Banco Central
(www.bcb.gov.br). O CDI e o IPCA para o cenário provável (4,25% e 3,50%) foi
considerado da Mediana - TOP 5 média prazo para o ano de 2020. (c) Valor
justo e hierarquia dos ativos e passivos financeiros - Os valores justos
são determinados com base nos preços de mercado, quando disponíveis, ou
na falta destes, no valor presente de fluxos de caixa futuros esperados. Os
valores justos de equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e outros
ativos e passivos financeiros são equivalentes ou não diferem significativamente de seus valores contábeis. A hierarquia dos valores justos dos ativos
e passivos financeiros registrados em base recorrente segue os níveis: (i)
nível I - são preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos aos quais a entidade pode ter acesso na data de
mensuração; (ii) nível II - são informações, que não os preços cotados incluídos no Nível 1, observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente;
e (iii) nível III - são informações não observáveis para o ativo ou passivo.
Todos os ativos e passivos financeiros foram classificados no nível II e não
houve transferências de níveis no exercício. 19 Eventos subsequentes: (a)
obertura de seguros - A Companhia possui como política a contratação de
seguros para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade. No dia 09/02/2020, a Companhia contratou seguro para sua Central
Geradora Fotovoltaica e está composta por R$ 110.623 de de riscos operacionais, R$ 63.854 de lucros cessantes e R$ 10.000 de responsabilidade civil.
Os seguros vencem no dia 09/02/2021. (b) Finalização da construção - Em
março de 2020 foi finalizada a construção do empreendimento e em abril de
2020 a Companhia entrou em operação comercial. (c) Efeitos do Coronavírus (COVID-19) nas demonstrações financeiras - i. Contexto geral - Em
11/03/2020, a Organização Mundial da Saúde elevou o status do surto de Coronavírus (COVID19) à pandemia mundial. Em escala global, governos passaram a adotar medidas de restrição de mobilidade visando mitigar a disseminação do vírus, repercutindo em abrupta desaceleração da atividade econômica
associado ao expressivo aumento devido aos rumos e impactos da pandemia
no cenário econômico global. No Brasil, os Poderes Executivo e Legislativo
da União publicaram diversos atos normativos para prevenir e conter a pandemia, assim como mitigar os respectivos impactos na economia, com destaque para o Decreto Legislativo nº 6, publicado em 20/03/2020, que declara o
estado de calamidade pública. Os governos estaduais e municipais também
publicaram diversos atos normativos buscando restringir a livre circulação de
ma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a
este respeito. Responsabilidades da administração pelas demonstrações
financeiras - A administração é responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela
auditoria das demonstrações - 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

pessoas e as atividades comerciais e de serviços, além de viabilizar investimentos emergenciais na área da saúde. Para o exercício findo em 31/12/2020,
a expectativa é que o Brasil registre uma redução do Produto Interno Bruto de
5,77%. ii. Medidas adotadas pela Companhia - Corporativas - • Elaboração
de protocolos específicos para ações relacionadas ao COVID-19; • Reuniões
diárias por videoconferência envolvendo os membros do comitê de crises com
acompanhamento das ações; • Comunicação semanal orientativa e de incentivo à prevenção do COVID-19 através do canal de comunicação; e • Criação
e execução de plano de contingência para o Centro de Operação e Serviço
(redução e revezamento dos times que atuam na sala de controle principal e
equipe de backup em isolamento e pronta para atendimento). Organizacionais - • Formação de grupos de trabalho do escritório do Rio de Janeiro e bases, envolvendo 115 colaboradores com apoio do Instituto Integrato, visando
colaborar para a sáude mental dos colaboradores do Grupo Celeo; • Adoção
de home office (exceto para operação e manutenção – plano contingencial) 100% dos escritórios em home office, desde 17/03/2020; • Disponibilização de
serviço médico 24 horas por dia através da telemedicina, com acesso gratuito
e ilimitado para tirar dúvidas pelo celular sobre os cuidados com a família; •
Acompanhamento das consultas pelo teleatendimento através do programa
“Eu saúde” e monitoramento dos casos suspeitos; e • Suporte emocional do
RH aos colaboradores que tiveram parentes afetados pela COVID-19. Ações
externas - • Participação nas associações setoriais (ABRATE e ABSOLAR);
• Apresentação do plano de contingência com as ações de enfrentamento do
COVID-19 a agentes públicos; • Planejamento de ações sociais para apoio
aos municípios ou comunidades; e • Ações junto às associações para manter a
segurança jurídica e regulatória no cumprimento do fluxo de caixa das concessões. iii. Impacto nas demonstrações financeiras - Os efeitos do COVID-19
não registraram impactos nos resultados do Grupo Celeo para o exercício
findo em 31/12/2019. Não foram percebidos impactos sobre o nível de inadimplência do contas a receber das concessionárias. Preventivamente, a Companhia revisou seu planejamento estratégico e sensibilizou suas premissas para
possíveis cenários de: • impacto nos índices de arrecadação e nos níveis de
inadimplência; • redução da taxa de juros e capacidade da Companhia para
aceder ao mercado de dívida de curto e médio prazo; e • ruptura na cadeia
de fornecimento de materiais e serviços que impactem nos níveis de capex
previstos para 2020. Os possíveis impactos do COVID-19 divulgados foram
baseados nas melhores estimativas da Administração, a partir da declaração
do estado de calamidade pública pelo Governo Federal. Esses eventos poderão afetar temporariamente os resultados dos negócios em 2020, porém, caso
isto ocorra, haverá gradualmente um retorno previsível ao normal, de modo
que não se espera que isso afete significativamente a recuperabilidade dos
investimentos nos negócios no longo prazo da Companhia. Com base nessas
premissas, a Companhia revisitou suas bases orçamentárias e não observou
impactos projetados para o exercício de 2020.
Francisco Antolin Chica Padilla - Diretor
Bruno Marcell S. M. Melo - Contador - CRC-RJ 111193/O-8
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 manterem em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral,
a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2020
KPMG Auditores Independentes Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo
CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Contador CRC RJ-092563/O-1

Vieira Corretora debaterá atividades
referentes ao primeiro e segundo semestres
Mesmo com a pandemia
do coronavírus assolando o
país e o mundo, a Vieira Corretora de Seguros reconduziu
o planejamento estratégico
de trabalho dos seus colaboradores em regime Home
Office e montou um plano de
gestão para que as atividades
mantivessem a mesma rotina
e aumentasse a demanda de
vendas no seguro imobiliário
e na fiança locatícia, além de
ampliar a atuação em outras
modalidades de seguros.
Antes do período de isolamento, o gestor da corretora,
Fernando Vieira, ministrou
palestra sobre Ramos Elementares em um dos subgrupos BNI Millenium, no qual
é membro e com a participação nas reuniões semanais, a
dinâmica de indicações dos
membros em outras empresas, fez com que houvesse

um aumento de novos negócios em 30%, no aumento da
carteira de clientes. A reestruturação da equipe de vendas foi conduzida através de
transmissões online internas,
onde todas as informações
sobre as comercializações de
apólices e os réus resultados,
foram acompanhadas com
freqüência.
Fernando Vieira menciona a importância de antes de
qualquer tomada de decisão
em relação ao processo de
vendas, é preciso manter a
comunicabilidade com os
colaboradores com excelência para obter êxitos. “Na
vida, não fazemos nada sozinho. Sempre precisamos
de auxílio e no processo da
venda de uma apólice, não é
diferente. Mesmo atendendo
alguns clientes em potencial,
é necessário que toda equi-

pe esteja coesa, para que os
resultados sejam favoráveis
em todos os aspectos. Estar
presente em eventos como
palestrante pode até ajudar
ao compartilhar conhecimento e ampliar o relacionamento com diversas pessoas, mas para tudo estar em
dia, é preciso gerir um time
e acompanhar todas as etapas”, explicou.
A condução do trabalho na
Vieira Corretora de Seguros
esse ano sofreu novas adaptações, mas conseguimos
manter nossos resultados e
tivemos um crescimento na
procura dos seguros ligados
ao mercado imobiliário. O
fiança locatício obteve um
aumento de 40% na procura
e a corretora teve uma margem de 90% de fechamento
de negócios somente nessa modalidade. A corretora

também se preparou para
atender a demanda de Seguros de Riscos Cibernéticos,
que registrou em 2019 R$
5 bilhões em prêmio global,
segundo uma pesquisa feita
pela Willis Towers Watson.
No segundo semestre, o
Gestor da Vieira Corretora
de Seguros, Fernando Vieira,
participou de uma transmissão remota organizada pela
Kuantta Digital, com o tema
“O futuro do Seguro Imobiliário e os impactos da circular
587 da Susep”, que contou
com a participação do Arley
Boullosa e do André Luiz Rocha. Ele também foi um dos
executivos participantes do 4º
Workshop Corretor do Futuro
– A transformação do mercado de seguros pós Covid-19,
num painel onde foi entrevistado pela jornalista da Ruco
Comunicação, Thais Ruco.

Hospital de Campanha Parque dos Atletas atendeu 621 com Covid-19
Viabilizado a partir de
uma parceria público-privada, em um consórcio integrado por Qualicorp, Rede
D’Or São Luiz, Stone Pagamentos, Mubadala, SulAmérica Seguros, Vale, Movimento União Rio e Banco
BV, o hospital oferece atendimento gratuito e exclusivo
para pacientes do Sistema
Único de Saúde (SUS) que
tenham contraído o novo
coronavírus. A unidade está

no quarto mês de operação e
será desativada a partir desta
terça-feira (8).
Com capacidade para 200
leitos e gerido pela Rede
D’Or São Luiz, o hospital
atendeu pacientes de 27 municípios do Rio de Janeiro,
encaminhados por 106 unidades públicas de saúde.
Além disso, cerca de 90%
dos usuários atendidos precisaram, em algum momento, de serviços da unidade de

terapia intensiva (UTI).
De acordo com Pablo
Meneses,
vice-presidente
da Qualicorp, os resultados
mostram a importância da
união entre as empresas e as
instituições públicas e privadas em favor da população,
sobretudo em um momento
de pandemia. “As parcerias
público-privadas se mostraram essenciais para contribuir com o cuidado à saúde
das pessoas nessa que é uma

Delphos recebe prêmio Insurance Corp Awards
A Delphos, pioneira em
prestação de serviços técnicos
ao mercado de seguros, conquistou o prêmio Insurance
Corp Awards 2020, que reconhece os melhores players de
seguros e resseguros, incluindo companhias e executivos.
O reconhecimento foi na

categoria “prestadores de serviços com destaque em tecnologia”, por sua capacidade
de atender a demandas e atividades relacionadas ao setor
com soluções que vão desde
pesquisas especiais e avaliação preliminar de riscos até a
completa gestão de carteiras.

“Agradeço, em primeiro lugar, aos nossos clientes,
que nos contratam, confiam
no nosso trabalho e acreditam
nas nossas entregas. Na mesma medida, agradeço à equipe
da Delphos, que faz tudo isso
acontecer”, afirmou a diretora
comercial e de marketing da

das piores crises sanitárias
de todos os tempos”, destacou o executivo. Segundo
Meneses, “o principal legado dessa crise será, sem
dúvidas, a solidariedade e a
união de toda a sociedade”.
O Hospital de Campanha Parque dos Atletas foi
custeado integralmente pela
iniciativa privada. Ao todo,
o consórcio investiu mais de
R$ 62 milhões na construção
e na manutenção da unidade.

empresa, Elisabete Prado, durante a transmissão ao vivo da
premiação. O evento de entrega do Insurance Corp Awards
2020 foi transmitido na última
semana, no dia 2 de setembro, e pode ser assistido em:
https://www.youtube.com/
watch?v=9TV89kyJ12A.
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CELEO SÃO JOÃO DO PIAUÍ FV I S.A.
CNPJ nº 30.520.122/0001-70
Relatório da administração - 1. Mensagem da administração: A administração da Celeo São João do Piauí FV I S.A. (“Companhia”), em atendimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, tem a satisfação de submeter à
apreciação dos senhores acionistas o relatório da administração e as demonstraçãos financeiras em 31/12/2019, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. 2. A Companhia: A Celeo São João do Piauí FV I S.A. (“Companhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 11 de abril de 2018 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto social a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem
como a manutenção de redes de transmissão. Em 31/12/2019 e 2018 a Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“CRTR”) possui 100% de participação na Companhia. 3. Principais acontecimentos no exercício: (a) Estágio das
operações - Durante o exercício findo em 31/12/2019, a Companhia encontrava-se em fase de construção do seu parque fotovoltaico. As obras foram concluídas em março de 2020 e a entrada em operação comercial aconteceu em
abril de 2020. (b) Financiamento - Durante o exercício, a Companhia recebeu o montante total de R$ 56.067 mil referente ao contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil. (c) Benefício de ICMS - No dia 07/01/2019
a Companhia obteve do Governo do Estado do Piauí o credenciamento para operar no amparo do regime especial previsto no Decreto nº 13.500, de 23/12/2008. O objeto desse decreto é permitir que a Companhia possa postergar o
pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o diferencial de alíquota. (d) Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) - Durante o exercício findo em 31/12/2019 a Companhia recebeu o
valor total de R$ 50.877 mil (R$ 3.376 mil em 2018) a título de adiantamento para futuro aumento de capital e devolveu o valor de R$ 10.916 mil. O montante de R$ 43.143 mil referente ao AFAC foi integralizado como aporte de capital.
4. Governança corporativa: As práticas de governança da Companhia buscam fornecer informações aos seus acionistas com qualidade e transparência. (a) Diretoria - A Companhia é administrada por 4 (quatro) diretores, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo eleitos pelos acionistas. Compete aos diretores, entre outros, a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. 5. Declaração da Diretoria - Em cumprimento às
disposições legais e estatutárias, os membros da diretoria, declaram que revisaram, discutiram e concordam acerca das demonstrações financeiras da Companhia e com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31/12/2019.
Balanços patrimoniais - Em 31 de dezembro - (em milhares de Reais)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercício findo em 2019 e período de 11 de abril a 31/12/2018 (em milhares de Reais)
Nota
2019
2018
Capital Social
Caixa e equivalentes de caixa
8
3.647
753
Nota
Subscrito
A integralizar Integralizado Prejuízos acumulados
Total
Títulos e valores mobiliários
9 (a)
4.002
- Saldo em 11 de abril de 2018 (constituição)
Impostos e contribuições a recuperar
12
1 Subscrição de capital em 11 de abril
100
(100)
Despesas pagas antecipadamente
95
133 Integralização de capital em 8 de maio
15 (a)
10
10
10
Total do ativo circulante
7.756
887 Integralização de capital em 30 de setembro
15 (a)
90
90
90
Títulos e valores mobiliários
9 (b)
1.523
- Subscrição de capital em 11 de dezembro
15 (a)
43.143
(43.143)
Total do realizável a longo prazo
1.523
- Prejuizo do período
(21)
(21)
Imobilizado
10
98.134
3.685 Saldo em 31 de dezembro de 2018
43.243
(43.143)
100
(21)
79
Total do imobilizado
98.134
3.685 Integralização de capital em 31 agosto
15 (a)
43.143
43.143
43.143
Total do ativo não circulante
99.658
3.685 Prejuizo do exercício
(290)
(290)
Total do ativo
107.413
4.572 Saldo em 31 de dezembro de 2019
43.243
43.243
(311)
42.932
Fornecedores
11
6.281
1.110
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Financiamento
12
139
- datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados, apliImpostos e contribuições a recolher
193
7 juros sobre o valor principal em aberto. No reconhecimento inicial de um inves- cando esta Interpretação. A Companhia não identificou impactos na adoção da
Adiantamento para futuro aumento de capital
17 (a)
3.376 timento em um instrumento patrimonial que não seja mantido para negocia- norma em 1º/01/2019. (b) Novas normas e interpretações ainda não efetiTotal do passivo circulante
6.613
4.493 ção, a Companhia pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações vas - Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados
Financiamento
12
55.324
- subsequentes no valor justo do investimento em ORA. Essa escolha é feita após 1º/01/2020. A Companhia não adotou essas normas na preparação desICMS a recolher
13
2.351
- investimento por investimento. Todos os ativos financeiros não classificados tas demonstrações financeiras. As seguintes normas alteradas e interpretaAdiantamento para futuro aumento de capital
17 (a)
193
- como mensurados ao custo amortizado ou ao VJORA, conforme descrito aci- ções não deverão ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras
Total do passivo não circulante
57.868
- ma, são classificados como ao VJR. No reconhecimento inicial, a Companhia da Companhia: (i) Alterações nas referências à estrutura conceitual nas norTotal dos passivos
64.481
4.493 pode designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma mas IFRS; (ii) Definição de um negócio (alterações ao CPC 15/IFRS 3); (iii)
Capital social
15 (a)
43.243
100 atenda os requisitos para ser mensurado ao custo amortizado ou ao VJORA Definição de materialidade (emendas ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8); e (iv)
Prejuizos acumulados
(311)
(21) como ao VJR se isso eliminar ou reduzir significativamente um descasamento IFRS 17 Contratos de Seguros. Embora normas novas ou alteradas que não
Total do patrimônio líquido
42.932
79 contábil que de outra forma surgiria. ii. Ativos financeiros - avaliação do tenham ou terão efeito material sobre as demonstrações financeiras não preTotal do passivo e patrimônio líquido
107.413
4.572 modelo de negócios - A Companhia realiza uma avaliação do objetivo do cisem ser fornecidas, a Companhia incluiu todas as normas novas ou alteraAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. modelo de negócios em que um ativo financeiro é mantido em carteira porque das nas demonstrações financeiras apenas para fins ilustrativos.
Demonstrações do resultado - Exercício findo em 2019 e período
isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as informações 8 Caixa e equivalentes de caixa
2019
2018
de 11 de abril a 31/12/2018 (em milhares de Reais)
são fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem: (i) as Conta corrente
7
30
políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático des- Operações compromissadas
(a)
3.640
723
Nota
2019
2018
3.647
753
Serviços de terceiros
16 (a)
(71)
(25) sas políticas. Eles incluem a questão de saber se a estratégia da AdministraTributos
(25)
- ção tem como foco a obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção As aplicações financeiras foram proporcionadas substancialmente pela captaDespesas operacionais
(96)
(25) de um determinado perfil de taxa de juros, a correspondência entre a duração ção do financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB). (a) A ComResultado antes das receitas (despesas) financeiras
(96)
(25) dos ativos financeiros e a duração de passivos relacionados ou saídas espe- panhia estruturou seus recursos por meio de operações compromissadas,
Receitas financeiras
6
6 radas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da venda de ativos; atrelada ao Cetificado de Depósito Interbancário (CDI) do Banco Santander.
Despesas financeiras
(197)
(2) (ii) como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração da A taxa média de indexação dessas aplicações financeiras foi de 50% do CDI
Receitas (despesas) financeiras líquidas
(191)
4 Companhia; (iii) os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios com vencimento em janeiro de 2020. 9 Títulos e valores mobiliários: (a)
Resultado antes dos impostos
(287)
(21) (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de negócios) e a maneira como Circulante - Em 31/12/2019 a totalidade dos recursos está aplicada no fundo
Corrente
(3)
- aqueles riscos são gerenciados; (iv) como os gerentes do negócio são remu- de investimento “BNB Automático FI Renda Fixa Curto Prazo” do banco BNB.
Imposto de renda e contribuição social
(3)
- nerados - por exemplo, se a remuneração é baseada no valor justo dos ativos A Composição da carteira está dvidida em títulos de emissão e títulos de renda
Prejuízo do exercício/período
(290)
(21) geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e (v) a frequência, o volume fixa prefixados do Tesouro Nacional e operações compromissadas. A rentabilie o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos anteriores, os dade do fundo (líquida de despesas, mas não de impostos) no exercício findo
Resultado por ação
Resultado por ação - básico e diluído (em R$)
(0,01)
(0,21) motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras. As transfe- em 2019 foi de 3,33%. (b) Não circulante - Para fins de garantia da operação
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. rências de ativos financeiros para terceiros em transações que não se qualifi- do contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil, a Compacam para o desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira nhia precisa manter durante todo o período de amortização do financiamento,
Demonstrações do resultado abrangente - Exercício findo em 2019
consistente com o reconhecimento contínuo dos ativos da Companhia. Os recursos em uma conta denominada “Conta Reserva”, valores equivalentes
e período de 11 de abril a 31/12/2018 (em milhares de Reais)
ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com desempe- a 2,70% do saldo total do financiamento. Em 31/12/2019 a totalidade dos re2019
2018
Prejuízo do exercício/período
(290)
(21) nho avaliado com base no valor justo são mensurados ao valor justo por meio cursos estão aplicados no fundo de investimento “BNB Conta Reserva FIC FI
Outros resultados abrangentes
- do resultado. iii. Ativos financeiros - avaliação sobre se os fluxos de caixa Renda Fixa Referenciado DI” do banco BNB. A Composição da carteira está
Prejuízo do exercício/período
(290)
(21) contratuais são somente pagamentos de principal e de juros - Para fins dvidida em títulos públicos federais e operações compromissadas. A rentabiliAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo financeiro dade do fundo (líquida de despesas, mas não de impostos) no exercício findo
no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma contraprestação em 2019 foi de 4,92%.
Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercício findo em 2019 e período pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor
Bens em
Adto. a
de 11 de abril a 31/12/2018 (em milhares de Reais)
principal em aberto durante um determinado período de tempo e pelos outros 10 Imobilizado
construção fornecedores Total
Nota
2019
2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e cus- Em 11/04/2018
Prejuízo do exercício/período
(290)
(21) tos administrativos), assim como uma margem de lucro. A Companhia consi- Adições
850
2.835
3.685
(290)
(21) dera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa Em 31 de dezembro de 2018
850
2.835
3.685
Variações em:
contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a ava- Adições
91.158
3.291 94.448
- Títulos e valores mobiliários
(4.002)
- liação sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual que poderia Em 31 de dezembro de 2019
92.008
6.126 98.134
- Impostos e contribuições a recuperar
(11)
(1) mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que ele As principais adições referem-se: (i) aos materiais e equipamentos (módulos,
- Despesas pagas antecipadamente
38
(133) não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, a Companhia conside- seguidores solares - “tracker”, inversores, transformadores e cabos conduto- Fornecedores
11
4.937
1.110 ra: (i) eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de res) e (ii) a prestação de serviço de gerenciamento da obra. A construção da
- Impostos e contribuições a recolher
187
7 caixa; (ii) termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variá- planta foi concluída em março de 2020 e sua entrada em operação comercial
- ICMS a recolher
2.351
- veis; (iii) o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e (iv) os termos que limi- aconteceu em abril de 2020.
- Financiamento - pagamento de juros
12
(213)
- tam o acesso da Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos (por exem- 11 Fornecedores
2019
2018
Caixa líquido proveniente
plo, baseados na performance de um ativo). O pagamento antecipado é Materiais e serviços
4.807
9
das atividades operacionais
2.997
962 consistente com o critério de pagamentos do principal e juros caso o valor do Parte relacionada
(a)
1.474
1.101
Fluxo de caixa das atividades de investimento
pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores não pagos do princi6.281
1.110
Títulos e valores mobiliários
(1.523)
- pal e de juros sobre o valor do principal pendente - o que pode incluir uma (a) Veja nota explicativa 17 (b).
Imobilizado
10
(94.448) (3.685) compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato. Além disso, com 12 Financiamento
2019
2018
Caixa líquido utilizado
relação a um ativo financeiro adquirido por um valor menor ou maior do que o Captação
(a)
56.067
nas atividades de investimento
(95.971) (3.685) valor nominal do contrato, a permissão ou a exigência de pré-pagamento por Custo de transação
(b)
(819)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
um valor que represente o valor nominal do contrato mais os juros contratuais Juros
394
Integralização de capital
100 (que também pode incluir compensação razoável pela rescisão antecipada do Amortização - juros
(213)
Financiamento - captação
12
56.067
- contrato) acumulados (mas não pagos) são tratadas como consistentes com Amortização - custo de transação
34
Mútuo - captação
17 (c)
12.850
- esse critério se o valor justo do pré-pagamento for insignificante no reconheci- Financiamento
56.247
Mútuo - liquidação
17 (c) (13.010)
- mento inicial. iv. Ativos financeiros - mensuração subsequente e ganhos e Custo de transação
(784)
Adiantamento para futuro aumento de capital
17 (a)
39.961
3.376 perdas - iv.1 Ativos financeiros a VJR - Esses ativos são mensurados sub55.463
Caixa líquido proveniente
sequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita (a) No dia 20/12/2018 a Companhia assinou contrato de financiamento com
das atividades de financiamento
95.868
3.476 de dividendos, é reconhecido no resultado. iv.2 Ativos financeiros ao custo o Banco do Nordeste do Brasil, destinado à construção do empreendimento
Aumento em caixa e equivalentes de caixa
2.894
753 amortizado - Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo fotovoltaico. O valor total do financiamento é de R$ 67.480. Em 31/12/2019 o
Caixa e equivalentes de caixa
amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é redu- BNB havia desembolsado o montante de R$ 56.067. Sobre a dívida incide a
no início do exercício/período
753
- zido por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais (TFC) e Juros Básicos Fixos (JBF)
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
3.647
753 e o impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no à taxa de 2,5707% a.a.. Os juros remuneratórios são pagos trimestralmente
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. desreconhecimento é reconhecido no resultado. iv.3 Instrumentos de dívida entre dezembro de 2018 a julho de 2022 e mensalmente a partir de agosto de
a VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A 2022, juntamente com as prestações do principal, até a data do vencimento
Notas explicativas às demonstrações financeiras
receita de juros calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e per- em janeiro de 2039. A segregação entre circulante e não circulante está deta(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
1 Contexto operacional: A Celeo São João do Piauí FV I S.A. (“Companhia”), das cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados lhada abaixo.
2019
2018
sociedade anônima fechada, foi constituída em 11/04/2018 e está estabeleci- líquidos são reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado acu139
da na cidade Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto social a gera- mulado em ORA é reclassificado para o resultado. iv.4 Instrumentos patri- Circulante
55.324
ção e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem como a manu- moniais a VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao va- Não circulante
55.463
tenção de redes de transmissão. Durante o exercício findo em 31/12/2019 a lor justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos
que o dividendo represente claramente uma recuperação de parte do custo do
Companhia encontrava-se em fase de construção do seu parque fotovoltaico. investimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca O vencimento das parcelas reconhecidas no não circulante está detalhado
As obras foram concluídas em março de 2020 e a entrada em operação co- são reclassificados para o resultado. v. Passivos financeiros - classificação, abaixo:
2019
mercial aconteceu em abril de 2020. Veja nota explicativa de eventos subse- mensuração subsequente e ganhos e perdas - Os passivos financeiros fo4.887
quentes. Em 31/12/2019 a Companhia é controlada pela Celeo Redes Trans- ram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um pas- Em 2021
6.279
missão e Renováveis S.A. (“Celeo Redes Renováveis”), subsidiária integral da sivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do re- Em 2022
7.998
Celeo Redes Brasil S.A. 1.1 Outorga - A Companhia saiu vencedora no Leilão sultado caso for classificado como mantido para negociação, for um derivativo Em 2023
7.713
nº 001/2018 e firmou o contrato de Outorga (“Contrato”) com o Ministério de ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros Em 2024
A partir de 2025
28.447
Minas e Energia em 18/09/2018. O contrato tem como objetivo a implantação mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, in55.324
e exploração da Central Geradora Fotovoltaica Etesa 17 São João do Piaui I. cluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são O contrato de financiamento possui cláusula (as principais estão citadas a
O empreendimento possui 29.976 kW de capacidade instalada e 8.400 kW subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de seguir) de vencimento antecipado, exigindo o imediato pagamento da dívida,
médios de garantia física de energia, constituída por vinte e uma unidades juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconheci- caso a Companhia: • Deixe de cumprir qualquer obrigação estabelecida no
geradoras de 1.364 kW e uma unidade geradora de 1.332 kW. A energia elé- dos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é contrato e não sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis para as obrigações pretrica produzida pela Companhia destina-se a comercialização na modalidade reconhecido no resultado. (c) Desreconhecimento - i. Ativos financeiros - A cuniárias ou 30 (trinta) dias corridos para as obrigações pecuniárias; • Sofra
de Produção Independente de Energia Elétrica. O Contrato prevê a implemen- Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais protesto de dívida líquida e certa, superior a R$ 5.000; • Uma vez efetivada
tação do sistema de transmissão de interesse restrito da usina UFV Etesa 17 aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os sua entrada em operação comercial, suspender suas atividades por mais de
São João do Piauí I constituído de uma substação elevadora de 34,5/500 kV direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um 60 (sessenta) dias; • Venha a ser declarada impedido, por normas do Banco
junto a Central Geradora, e uma linha em 500 kV com aproximadamente onze ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e Central do Brasil, de participar de operações de crédito; • Remova os bens
quilômetro de extensão, em circuito simples, interligado a subestação eleva- benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual a financiados, bem como gravar, alienar, arrendar, ceder, transferir de qualquer
dora à subestação São João do Piauí. O Contrato foi assinado no dia Companhia nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e forma em favor de terceiros os bens financiados ou os imóveis nos quais te18/09/2018 e tem vigência de 35 anos. As obras foram concluídas em março benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle nham sido incorporados, exceto para a constituição de garantias em favor dos
de 2020 e a entrada em operação comercial aconteceu em abril de 2020. 2 sobre o ativo financeiro. A Companhia realiza transações em que transfere bancos que irão emitir a Fiança Bancária; • Peça recuperação judicial, ou for
Base de preparação: Declaração de conformidade - As demonstrações fi- ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou substan- decretada a sua falência; e • Altere o controle acionário sem prévia e expresnanceiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no cialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, sa anuência do BNB. Em 31/12/2019, a Companhia estava em conformidade
Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen- os ativos financeiros não são desreconhecidos. ii. Passivos financeiros - A com as cláusulas de vencimento antecipado. (b) Refere-se aos custos com
tos Contábeis (CPC). A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação con- comissões bancárias, honorários de advogados e consultores financeiros para
pela diretoria em 27/08/2020. Detalhes sobre as principais políticas contábeis tratual é retirada, cancelada ou expira. A Companhia também desreconhece obtenção do financiamento. 13 ICMS a recolher: No dia 07/01/2019 a Comda Companhia está apresentadas na nota explicativa 6. Todas as informações um passivo financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de caixa panhia obteve do Governo do Estado do Piauí o credenciamento para operar
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que um novo no amparo do regime especial previsto no Decreto nº 13.500, de 23/12/2008.
sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela administração passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor jus- O objeto desse decreto consite no diferimento do lançamento e do pagamento
na sua gestão. 3 Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas de- to. No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido remonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcio- contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que lativamente ao diferencial de alíquota incidente nas operações de aquisição
nal da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. interestadual e de importação do exterior de máquinas, equipamentos e matepróximo, exceto quando indicado de outra forma. 4 Uso de estimativas e (d) Compensação - Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o riais destinados à captação, geração e transmissão de energia solar ou eólica,
julgamentos: Na preparação destas demonstrações financeiras, a Adminis- valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, para incorporação ao ativo imobilizado de estabelecimentos beneficiários. O
tração utilizou estimativas e julgamentos que afetam a aplicação das políticas a Companhia tenha atualmente um direito legalmente executável de compen- ICMS será pago no momento da desincorporação dos bens do ativo imobilicontábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. sar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de zado ou até 31/12/2034, o que ocorrer primeiro. 14 Passivos contingentes:
Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e julga- realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (e) Instrumentos finan- Em 31/12/2019 e 2018 a Companhia não possui passivos contingentes. 15
mentos são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são re- ceiros derivativos - A companhia não operou qualquer tipo de instrumentos Patrimônio líquido: (a) Capital social - A Companhia foi constituída no dia
conhecidas prospectivamente. 5 Base de mensuração: As demonstrações financeiros derivativos nos exercícios apresentados. 6.2 Caixa e Equivalen- 11/04/2018 com subscrição de capital no valor de R$ 100. Nos dias 8 de maio
financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção de tes de Caixa - Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancá- e 30 de setembro houve integralização de R$ 10 e R$90, respectivamente.
determinados instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do rios à vista e aplicações financeiras de curto prazo. São operações de alta li- No dia 11/12/2018, a acionista aprovou o aumento do capital social da Comresultado. 6 Principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis quidez, sem restrição de uso, prontamente conversíveis em um montante panhia em R$ 43.143. Esse valor foi totalmente subscrito. A integralização do
adotadas pela Companhia estão descritas a seguir. 6.1 Instrumentos finan- conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de capital ocorreu com a integralização do AFAC. Durante o exercício findo em
ceiros - Reconhecimento e mensuração incial - Os ativos e passivos finan- valor. 6.3 Imobilizado - (a) Reconhecimento e mensuração - Itens do imobi- 31/12/2019 a Companhia integralizou o valor total do capital aprovado descrito
ceiros são reconhecidos inicialmente quando a Companhia se torna parte das lizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, que anteriormente. Em 31/12/2019 capital social integralizado é de R$ 43.243 dividisposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja inclui os custos dos empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação acu- dido em 43.243.128 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Todas
um contas a receber de clientes sem um componente de financiamento signi- mulada quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (“im- as ações são detidas pela Celeo Redes Renováveis.
ficativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acres- pairment”) acumuladas. 6.4 Ajuste a valor presente de ativos e passivos - 16 Serviços de terceiros: (a) Despesas operacionais
2019
2018
cido, para um item não mensurado ao valor justo por meio do resultado (VJR), Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados Consultorias e assesorias
(44)
(25)
os custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou monetariamente e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste Publicações
(a)
(27)
emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente significativo a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado, e
(71)
(25)
de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. (b) Classi- somente registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações 17 Transações com partes relacionadas: (a) Adiantamento para futuro
ficação e mensuração subsequente - i. Ativos financeiros - No reconheci- financeiras tomadas em conjunto. Para fins de registro e determinação de re- aumento de capital - Durante o exercício findo em 31/12/2019 a companhia
mento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: (i) ao custo levância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os recebeu o valor total de R$ 50.877 (R$ 3.376 em 2018) a título de adiantaamortizado; (ii) ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implí- mento para futuro aumento de capital e devolveu o valor de R$ 10.916. O
(VJORA) - instrumento de dívida; (iii) ao VJORA - instrumento patrimonial; ou cita, dos respectivos ativos e passivos. Com base nas análises efetuadas e na montante de R$ 43.143 mil referente ao AFAC foi integralizado como aporte
(iv) ao VJR. Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente melhor estimativa da administração da Companhia. 7 Novas normas e inter- de capital. (b) Transações comerciais - A Celeo Redes Brasil S.A. pagou
ao reconhecimento inicial, a não ser que a Companhia mude o modelo de pretações: (a) Mudanças nas principais políticas contábeis - i. CPC 06 despesas da Companhia. Em 31/12/2019 o saldo em aberto com a Celeo é de
negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos fi- (R2) - Arrendamentos - No início de um contrato, o Companhia avalia se um R$ 1.475 (R$ 1.101 em 31/12/2018) e está reconhecido na rubrica de fornenanceiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apresen- contrato é ou contém um arrendamento. Um contrato é, ou contém um arren- cedores. (c) Mútuo - Durante o exercício a Companhia captou mútuo com a
tação posterior à mudança no modelo de negócios. Um ativo financeiro é men- damento, se o contrato transferir o direito de controlar o uso de um ativo iden- Elecnor do Brasil Ltda. no valor total de R$ 12.850. O mútuo tinha vencimento
surado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for tificado por um período de tempo em troca de contraprestação. Para avaliar se de 40 dias e juros de 10,68% ao ano. O mútuo foi totalmente liquidado pela
designado como mensurado ao VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de um contrato transfere o direito de controlar o uso de um ativo identificado, a Companhia no montante de R$ 13.010. (d) Remuneração da administranegócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de Companhia utiliza a definição de arrendamento no CPC 06(R2). A Companhia ção - Em 31/12/2019 e 2018 não houve atribuição de pagamentos realizados
caixa contratuais; e (ii) seus termos contratuais geram, em datas específicas, não identificou impactos na adoção da norma em 1º/01/2019. ii. ICPC 22 - In- pela Companhia aos seus administradores, uma vez que os mesmos recebem
fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento de principal e juros certeza sobre tratamento de tributos sobre o lucro - Esta Interpretação um salário unificado, pago pela Celeo Redes Brasil S.A. e outras afiliadas
sobre o valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é mensurado ao esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do do mesmo grupo econômico, considerando o compartilhamento de despesas
VJORA se atender ambas as condições a seguir e não for designado como CPC 32 quando há incerteza sobre os tratamentos de tributo sobre o lucro. corporativas comuns, em virtude da atuação dos administradores em todas
mensurado ao VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de negócios cujo obje- Nessa circunstância, a entidade deverá reconhecer e mensurar seu tributo as empresas do grupo. 18 Gestão de riscos financeiros: (a) Considerativo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando os requisitos do CPC 32 com ções gerais e políticas - A Companhia administra seus capitais investidos
pela venda de ativos financeiros; e (ii) seus termos contratuais geram, em base em lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não para assegurar que possa continuar suas atividades e maximizar o retorno
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dos seus acionistas. O gerenciamento de riscos tem por objetivo identificar e
analisar os riscos considerados relevantes pela administração, tais como (i) os
riscos de capital, de mercado (ii), de crédito (iii) e de liquidez (iv). A companhia
não operou qualquer tipo de instrumento financeiro derivativo nos exercícios
apresentados. i. Gestão de risco de capital - A Companhia administra seu
capital com o objetivo de salvaguardar a continuidade de seus negócios no
longo prazo, oferecendo retorno aos acionistas e benefícios às outras partes
interessadas e buscando manter uma estrutura de com o objetivo de reduzir
o seu custo de capital. Sempre que necessário para adequar sua estrutura de
capital, a administração pode propor a revisão da política de pagamento de
dividendos, a devolução de capital aos acionistas, a emissão de novas ações
ou ainda a venda de ativos, dentre outras ações de adequação de estrutura de
capital. ii. Gestão de risco de mercado - Este risco é oriundo da possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido a flutuações nas taxas de juros
ou outros indexadores de dívida, tais como índices de preço, que impactem
as despesas financeiras relativas a financiamentos ou o rendimento das aplicações financeiras. Atualmente, o financiamento da Companhia possui taxas
pré-fixadas. iii. Gestão de risco de crédito - O risco de crédito refere-se à
possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido ao não cumprimento
de obrigações e compromissos pelas contrapartes. iii.1 Risco de crédito das
contrapartes comerciais - A principal exposição a crédito é oriunda da possibilidade da Companhia incorrer em perdas resultantes do não-recebimento de
valores faturados de suas contrapartes comerciais. Para reduzir este risco e
auxiliar no gerenciamento do risco de inadimplência, a Companhia monitora o
volume de contas a receber de clientes e realiza diversas ações de cobrança,
realizadas em conformidade com a regulamentação regulatória, o que inclui
ainda a possibilidade de interrupção do fornecimento. iii.2 Risco de crédito
com instituições financeiras - Para operações envolvendo caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, a Companhia segue as disposições de sua Política de Risco de Crédito que tem como objetivo a mitigação do
risco por meio da diversificação junto às instituições financeiras e a utilização
de instituições financeiras consideradas de primeira linha. A Companhia realiza o acompanhamento da exposição com cada contraparte, sua qualidade de
crédito e seus ratings de longo prazo publicados pelas agências de rating para
as instituições financeiras com as quais a Companhia possui operações em
aberto. iv. Gestão de risco de liquidez - O risco de liquidez é caracterizado
pela possibilidade da Companhia não honrar com seus compromissos nos
respectivos vencimentos. A Gestão financeira adotada pela Companhia busca
constantemente a mitigação do risco de liquidez, tendo como principais pontos
o alongamento de prazos dos financiamentos, desconcentração de vencimentos e diversificação de instrumentos financeiros. O permanente monitoramento do fluxo de caixa permite a identificação de eventuais necessidades de
captação de recursos, com a antecedência necessária para a estruturação
e escolha das melhores fontes. Nos casos em que há sobras de caixa, são
realizadas aplicações financeiras para os recursos excedentes com base na
política de crédito da Companhia, com o objetivo de preservar a liquidez da
Companhia e têm como diretriz alocar ao máximo os recursos em ativos com
liquidez diária. (b) Análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas e Diretores da Celeo São João do Piauí FV I S.A. - RJ
- Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da Celeo São João
do Piauí FV I S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial
em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Celeo São João do Piauí FV I S.A. em 31/12/2019, o
desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações
financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações
que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores - A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as
demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se
esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações
financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra for-

- A Companhia efetua testes de análise de sensibilidade conforme requerido
pelas normas contábeis, elaborados com base na exposição líquida às taxas
variáveis dos instrumentos financeiros ativos e passivos em aberto no final do
exercício findo em 31/12/2019. Na realização do teste, a Companhia assume que o valor apresentado estivesse em aberto durante todo esse exercício
apresentado. Foram preparados três cenários de análise de sensibilidade: (i)
provável* - considera as taxas de juros futuros observados nesta data base; (ii)
redução de 25%; e (iii) redução de 50% do cenário provável, respectivamente.
Cenários
Risco
(i)
(ii)
(iii)
Aplicação financeira
Redução do CDI
(390)
(292)
(195)
Financiamento
Aumento do IPCA
1.969
1.476
984
* fonte: relatório FOCUS de 27/12/2019 publicado no site do Banco Central
(www.bcb.gov.br). O CDI e o IPCA para o cenário provável (4,25% e 3,50%) foi
considerado da Mediana - TOP 5 média prazo para o ano de 2020. (c) Valor
justo e hierarquia dos ativos e passivos financeiros - Os valores justos
são determinados com base nos preços de mercado, quando disponíveis, ou
na falta destes, no valor presente de fluxos de caixa futuros esperados. Os
valores justos de equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e outros
ativos e passivos financeiros são equivalentes ou não diferem significativamente de seus valores contábeis. A hierarquia dos valores justos dos ativos e
passivos financeiros registrados em base recorrente segue os níveis: (i) nível
I - são preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou
passivos idênticos aos quais a entidade pode ter acesso na data de mensuração; (ii) nível II - são informações, que não os preços cotados incluídos no
Nível 1, observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; e (iii)
nível III - são informações não observáveis para o ativo ou passivo. Todos
os ativos e passivos financeiros foram classificados no nível II e não houve
transferências de níveis no exercício. 19 Eventos subsequentes: (a) Cobertura de seguros - A Companhia possui como política a contratação de
seguros para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade. No dia 09/02/2020, a Companhia contratou seguro para sua Central
Geradora Fotovoltaica e está composta por R$ 110.623 de de riscos operacionais, R$ 63.854 de lucros cessantes e R$ 10.000 de responsabilidade civil.
Os seguros vencem no dia 09/02/2021. (b) Finalização da construção - Em
março de 2020 foi finalizada a construção do empreendimento e em abril de
2020 a Companhia entrou em operação comercial. (c) Efeitos do Coronavírus (COVID-19) nas demonstrações financeiras - i. Contexto geral - Em
11/03/2020, a Organização Mundial da Saúde elevou o status do surto de Coronavírus (COVID19) à pandemia mundial. Em escala global, governos passaram a adotar medidas de restrição de mobilidade visando mitigar a disseminação do vírus, repercutindo em abrupta desaceleração da atividade econômica
associado ao expressivo aumento devido aos rumos e impactos da pandemia
no cenário econômico global. No Brasil, os Poderes Executivo e Legislativo
da União publicaram diversos atos normativos para prevenir e conter a pandemia, assim como mitigar os respectivos impactos na economia, com destaque para o Decreto Legislativo nº 6, publicado em 20/03/2020, que declara o
estado de calamidade pública. Os governos estaduais e municipais também
ma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a
este respeito. Responsabilidades da administração pelas demonstrações
financeiras - A administração é responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela
auditoria das demonstrações - 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

publicaram diversos atos normativos buscando restringir a livre circulação de
pessoas e as atividades comerciais e de serviços, além de viabilizar investimentos emergenciais na área da saúde. Para o exercício findo em 31/12/2020,
a expectativa é que o Brasil registre uma redução do Produto Interno Bruto de
5,77%. ii. Medidas adotadas pela Companhia - Corporativas - • Elaboração
de protocolos específicos para ações relacionadas ao COVID-19; • Reuniões
diárias por videoconferência envolvendo os membros do comitê de crises com
acompanhamento das ações; • Comunicação semanal orientativa e de incentivo à prevenção do COVID-19 através do canal de comunicação; e • Criação
e execução de plano de contingência para o Centro de Operação e Serviço
(redução e revezamento dos times que atuam na sala de controle principal e
equipe de backup em isolamento e pronta para atendimento). Organizacionais - • Formação de grupos de trabalho do escritório do Rio de Janeiro e bases, envolvendo 115 colaboradores com apoio do Instituto Integrato, visando
colaborar para a sáude mental dos colaboradores do Grupo Celeo; • Adoção
de home office (exceto para operação e manutenção - plano contingencial) 100% dos escritórios em home office, desde 17/03/2020; • Disponibilização de
serviço médico 24 horas por dia através da telemedicina, com acesso gratuito
e ilimitado para tirar dúvidas pelo celular sobre os cuidados com a família; •
Acompanhamento das consultas pelo teleatendimento através do programa
“Eu saúde” e monitoramento dos casos suspeitos; e • Suporte emocional do
RH aos colaboradores que tiveram parentes afetados pela COVID-19. Ações
externas - • Participação nas associações setoriais (ABRATE e ABSOLAR);
• Apresentação do plano de contingência com as ações de enfrentamento do
COVID-19 a agentes públicos; • Planejamento de ações sociais para apoio
aos municípios ou comunidades; e • Ações junto às associações para manter a
segurança jurídica e regulatória no cumprimento do fluxo de caixa das concessões. iii. Impacto nas demonstrações financeiras - Os efeitos do COVID-19
não registraram impactos nos resultados do Grupo Celeo para o exercício
findo em 31/12/2019. Não foram percebidos impactos sobre o nível de inadimplência do contas a receber das concessionárias. Preventivamente, a Companhia revisou seu planejamento estratégico e sensibilizou suas premissas para
possíveis cenários de: • impacto nos índices de arrecadação e nos níveis de
inadimplência; • redução da taxa de juros e capacidade da Companhia para
aceder ao mercado de dívida de curto e médio prazo; e • ruptura na cadeia
de fornecimento de materiais e serviços que impactem nos níveis de capex
previstos para 2020. Os possíveis impactos do COVID-19 divulgados foram
baseados nas melhores estimativas da Administração, a partir da declaração
do estado de calamidade pública pelo Governo Federal. Esses eventos poderão afetar temporariamente os resultados dos negócios em 2020, porém, caso
isto ocorra, haverá gradualmente um retorno previsível ao normal, de modo
que não se espera que isso afete significativamente a recuperabilidade dos
investimentos nos negócios no longo prazo da Companhia. Com base nessas
premissas, a Companhia revisitou suas bases orçamentárias e não observou
impactos projetados para o exercício de 2020.
Francisco Antolin Chica Padilla - Diretor
Bruno Marcell S. M. Melo - Contador - CRC-RJ 111193/O-8
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 manterem em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral,
a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2020
KPMG Auditores Independentes Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo
CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Contador CRC RJ-092563/O-1

Oportunidades de negócios no setor de seguros

“Tenho a impressão de
que conseguimos mostrar,
no primeiro dia, todas as
conexões possíveis para o
corretor de seguros. Continuaremos a fazer isso hoje”,
afirmou Anderson Ojope,
fundador da Educa Seguros,
na abertura. Fabio Izoton,
presidente do CCS-RJ, comentou sobre a importância
da cooperação. “Qualquer
profissional, hoje em dia,
precisa trabalhar junto a seus
pares para compartilhar conhecimento e experiências, e
isso foi mostrado largamente
nas atividades do evento”,
ressaltou.
Os pronunciamentos resumem o foco das atividades
durante o segundo e último
dias do CCS-RJ Connection
2020, que contou com a presença de quatro mil pessoas,
que contou com transmissão
virtual ao vivo de todas as
suas atividades. O evento
foi organizado pelo Clube de
Corretores do Rio de Janeiro
(CCS-RJ) em conjunto com
a Educa Seguros e ocorreu
nos dias 1 e 2 de setembro.
Sonia Marra e Luiz Mario Rutowitsch, diretores da
instituição, destacaram ainda
que a expectativa do evento,
que já era alta, foi superada.
“A conexão é o que nos dá
força nesse momento. As
oportunidades que diversos
grupos têm oferecido aos
corretores é o que dá força,
o mais importante”, diz Sonia. Já o diretor destacou que
“o sucesso do Connection
como um todo mostra que o
corretor busca, mais do que
nunca, se capacitar para melhor atender a seus clientes”.
O grupo A12+, outro projeto apresentado, é presidido por Renner Fidelis, que
também é sócio da Apoliseg

Corretora de Seguros, sediada em Goiânia. O grupo nasceu da necessidade de unir
e trocar experiências entre
diversos corretores. “O propósito da nossa empresa é
promover o intercâmbio de
ideias e negócios. Em 2018,
acrescentamos o símbolo de
mais em nosso nome mostrando a nossa vocação para
receber mais profissionais”,
coloca Renner.
Já Henrique Carballo, diretor jurídico da Segna Consultoria em Seguros, do Rio
de Janeiro, e assessor jurídico da A12+, apoia a formação de grupos para atuação
no mercado. A Segasp univalores, originada com foco
em seguros de vida e com
sede em São Paulo, também
foi citada como um dos projetos em destaque. Ricardo
Tarantello, sócio-diretor da
empresa, diz que a evolução com o passar dos anos é
grande. Gisele Marques, da
Marques Corretora de Seguros, indica a Segasp univalores para outros colegas
corretores. “A associação
agrega diferentes soluções
financeiras. A estrutura é
algo que nos beneficia bastante. Conseguimos acompanhar nosso cliente ao logo do
tempo, com as ferramentas
que nos são dadas”, coloca
Gisele.
A Loja Corr, que nasceu em Curitiba, já possui
cinquenta e cinco unidades de negócios, em quase
todos os estados. Diogo
Ardnt Silva, CEO da rede
de corretores, explica as
vantagens
conseguidas
com o projeto. “Por meio
da Loja Corr, o corretor aumenta sua competitividade.
O nível de conhecimento
acumulado, bem como o

acesso em todo o país facilita a conclusão de novos
negócios”, entende Diogo.
Mariana Oliveira, CEO da
Unialliance Corretora de
Seguros, uma das empresas
associadas, comenta porque escolheu a associação:
“Dois pilares me mantêm
ligada à Loja Corr. O acesso a mais produtos do que
eu teria anteriormente e a
plataforma de tecnologia
utilizada, com excelente
estrutura de backoffice”,
entende Mariana.
O segmento de seguros
de pessoas, celeiro de novas
oportunidades, foi discutido em painel próprio. Fabio
Lessa, diretor comercial da
Capemisa, destacou os avanços políticos que influenciaram o bom resultado demonstrado pelo mercado de
seguros durante a pandemia.
“A aprovação das Reformas
da Previdência e Trabalhista incentivaram a reflexão
coletiva sobre os riscos e
inseguranças, que podem
ser mitigadas pelos seguros.
O atendimento precisa ser
genuíno, baseado em informação e personalização,
por meio do corretor como
meio”, comentou.
Raquel Giglio, VP de Saúde e Odonto da SulAmérica,
reforçou o papel dos corretores em meio às mudanças
que já estavam em curso.
“Os corretores são consultores de inovação, porque
conhecem cada um dos nossos clientes. Digitalização
e inovação são ferramentas
de inovação, para reforçar o
‘olho no olho’ entre corretores, beneficiários e seguradoras”, colocou a executiva.
Alfeo Marchi, diretor de
mercado do grupo MAG Seguros, também participou do

painel, frisando a demanda
para os produtos voltados às
pessoas. “Estudos de instituições do mercado de seguros já indicam um espaço de
crescimento na proteção em
todo o mundo. No pós-pandemia, teremos um ‘melhor
normal’, unindo o relacionamento com as inovações
tecnológicas”, avaliou.
Amilcar Vianna, corretor
de seguros e ex-presidente
do CCS-RJ, por fim, fez
uma analogia para explicar
o momento. “Quando o mar
está calmo, buscamos mais
individualismo e solidão. No
mar revolto, buscamos proteção e coletividade. Isso é o
que acontece agora. Na área
de seguro de pessoas, sou
testemunha de um cenário
nunca antes visto, no qual as
pessoas são atraídas de forma mais espontânea para a
compra dos produtos desse
segmento”, relatou.
Visão dos corretores

A nova realidade do setor de seguros foi analisada
a partir da visão dos corretores. Armando Vergílio,
presidente da Fenacor, entende que existe um novo
papel a ser exercido pelas
entidades de classe. “Até
então, as instituições representavam e defendiam a categoria, com muito sucesso.
Agora, viramos a chave e
buscamos prover soluções
para os corretores de seguros. Nosso objetivo maior
é incentivar a ampliação
da carteira e diversificar as
áreas de atuação dos profissionais”, coloca.
Já Joaquim Mendanha,
presidente do Ibracor, entende que os corretores sempre
foram colocados à prova,

situação que não se difere
durante a pandemia. “Em diferentes momentos, os corretores se uniram em todo
o país e alcançaram as vitórias da categoria. Para que
a profissão se perpetue, o
corretor precisa se tornar um
mantenedor de boas práticas,
deixando o amadorismo de
lado”, disse.
Alexandre Camillo, presidente do Sincor-SP, considera o exemplo como a
melhor forma das entidades
representativas influenciarem seus representados.
“O Sincor-SP tem que ser
o primeiro lugar no qual os
corretores representados por
ele pensem ao buscar novas
oportunidades e resolver
desafios. Mesmo perdendo
grande parte de sua renda
durante a pandemia, as entidades acumularam mais importância no cotidiano dos
corretores”, pontuou.
Por sua vez, Gustavo
Doria, fundador do CQCS,
colocou em pauta questões
polêmicas para a categoria.
“As associações precisam
ser fortalecidas, com a participação cada vez maior
dos corretores. A mudança na mentalidade também
precisa ser discutida. Se os
corretores não entenderem a
tecnologia como aliada, seu
trabalho será engolido por
grandes empresas. Hoje, já
não é possível desconsiderar
um melhor uso dos canais
digitais”, opinou.
A última palestra do
CCS-RJ Connection 2020
foi de Rodrigo Maia, consultor e professor da ENS.
Para ele, o papel do corretor de seguros, na próxima
década, será o de adaptação
a uma realidade até então
desconhecida.

Clube dos
Seguradores da Bahia
recebe executivos da
Tokio Marine
Com objetivo de dar continuidade na interação com os
associados através das transmissões remotas, o Clube
realiza um novo evento, que
acontece nesta sexta-feira
(11), às 19 horas, que conta
com a participação dos executivos Cássio Coutinho, gerente da Sucursal Bahia e do
Superintendente Norte e Nordeste, Ronaldo Dalcin, com o
tema “Dez motivos para escolher a Tokio Marine”
De acordo com o presidente do Clube, Fausto Dorea, as
transmissões que contam com
os executivos de uma seguradora só firmam o quanto o
mercado de seguros está preparado para qualquer adaptação, no que diz respeito à proximidade com os corretores
de seguros.
“A transmissão conta com
a participação do Cássio
Coutinho e do Ronaldo Dalcin. Nós da diretoria do Clube mesmo com a pandemia,
mantivemos a proximidade
com as seguradoras e com os
nossos associados, da mesma
maneira que mantínhamos
toda rotina do evento presencial: conteúdo e suporte na
ampliação do relacionamento
dos executivos com os parceiros de negócios”, explicou.
Para participar, é só enviar
um e-mail para evento@clubeseguradoresbahia.com.br.
Em seguida, aguarde receber
o ID e a senha para entrar na
sala.
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CELEO SÃO JOÃO DO PIAUÍ FV II S.A.
CNPJ nº 30.432.072/0001-79
Relatório da administração - 1. Mensagem da administração: A administração da Celeo São João do Piauí FV II S.A. (“Companhia”) em atendimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, tem a satisfação de submeter à
apreciação dos senhores acionistas o relatório da administração e as demonstraçãos financeiras em 31/12/2019, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. 2. A Companhia: A Celeo São João do Piauí FV II S.A. (“Companhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 11/04/2018 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto social a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem como
a manutenção de redes de transmissão. Em 31/12/2019 e 2018 a Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“CRTR”) possui 100% de participação na Companhia. 3. Principais acontecimentos no exercício: (a) Estágio das operações - Durante o exercício findo em 31/12/2019, a Companhia encontrava-se em fase de construção do seu parque fotovoltaico. As obras foram concluídas em março de 2020 e a entrada em operação comercial aconteceu em abril de
2020. (b) Financiamento - Durante o exercício, a Companhia recebeu o montante total de 53.591 mil referente ao contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil. (c) Benefício de ICMS - No dia 07/01/2019 a Companhia
obteve do Governo do Estado do Piauí o credenciamento para operar no amparo do regime especial previsto no Decreto n° 13.500, de 23/12/2008. O objeto desse decreto é permitir que a Companhia possa postergar o pagamento do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o diferencial de alíquota. (d) Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) - Durante o exercício findo em 31/12/2019 a Companhia recebeu o valor total de
R$ 48.756 mil (R$ 3.377 mil em 2018) a título de adiantamento para futuro aumento de capital e devolveu o valor de R$ 8.895 mil. O montante de R$ 43.143 mil referente ao AFAC foi integralizado como aporte de capital. 4. Governança
corporativa: As práticas de governança da Companhia buscam fornecer informações aos seus acionistas com qualidade e transparência. (a) Diretoria - A Companhia é administrada por 4 (quatro) diretores, com mandato de 3 (três) anos,
permitida a reeleição, sendo eleitos pelos acionistas. Compete aos diretores, entre outros, a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. 5. Declaração da Diretoria: Em cumprimento às disposições legais e
estatutárias, os membros da diretoria, declaram que revisaram, discutiram e concordam acerca das demonstrações financeiras da Companhia e com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31/12/2019.
Balanços patrimoniais - Em 31 de dezembro - (em milhares de Reais)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercício findo em 2019 e período de 11 de abril a 31/12/2018 (em milhares de Reais)
Nota
2019
2018
Capital Social
Caixa e equivalentes de caixa
8
2.997
754
Nota
Subscrito
A integralizar Integralizado Prejuízos acumulados
Total
Títulos e valores mobiliários
9 (a)
6.003
- Saldo em 11 de abril de 2018 (constituição)
Impostos e contribuições a recuperar
11
1 Subscrição de capital em 11 de abril
100
(100)
Despesas pagas antecipadamente
96
134 Integralização de capital em 8 de maio
15 (a)
10
10
10
Total do ativo circulante
9.108
889 Integralização de capital em 30 de setembro
15 (a)
90
90
90
Títulos e valores mobiliários
9 (b)
1.456
- Subscrição de capital em 11 de dezembro
15 (a)
43.143
(43.143)
Total do realizável a longo prazo
1.456
- Prejuizo do período
(14)
(14)
Imobilizado
10
93.875
3.702 Saldo em 31 de dezembro de 2018
43.243
(43.143)
100
(14)
86
Total do imobilizado
93.875
3.702 Integralização de capital em 31 agosto
15 (a)
43.143
43.143
43.143
Total do ativo não circulante
95.331
3.702 Prejuizo do exercício
(282)
(282)
Total do ativo
104.438
4.591 Saldo em 31 de dezembro de 2019
43.243
43.243
(296)
42.947
Fornecedores
11
5.908
1.121
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Financiamento
12
130
- datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados, apliImpostos e contribuições a recolher
76
8 juros sobre o valor principal em aberto. No reconhecimento inicial de um inves- cando esta Interpretação. A Companhia não identificou impactos na adoção da
Adiantamento para futuro aumento de capital
17 (a)
3.377 timento em um instrumento patrimonial que não seja mantido para negocia- norma em 1°/01/2019. (b) Novas normas e interpretações ainda não efetiTotal do passivo circulante
6.114
4.506 ção, a Companhia pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações vas - Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados
Financiamento
12
52.872
- subsequentes no valor justo do investimento em ORA. Essa escolha é feita após 1º/01/2020. A Companhia não adotou essas normas na preparação desICMS a recolher
13
2.410
- investimento por investimento. Todos os ativos financeiros não classificados tas demonstrações financeiras. As seguintes normas alteradas e interpretaAdiantamento para futuro aumento de capital
17 (a)
95
- como mensurados ao custo amortizado ou ao VJORA, conforme descrito aci- ções não deverão ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras
Total do passivo não circulante
55.377
- ma, são classificados como ao VJR. No reconhecimento inicial, a Companhia da Companhia: (i) Alterações nas referências à estrutura conceitual nas norTotal dos passivos
61.491
4.506 pode designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma mas IFRS; (ii) Definição de um negócio (alterações ao CPC 15/IFRS 3); (iii)
Capital social
15 (a) 43.243
100 atenda os requisitos para ser mensurado ao custo amortizado ou ao VJORA Definição de materialidade (emendas ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8); e (iv)
Prejuizos acumulados
(296)
(14) como ao VJR se isso eliminar ou reduzir significativamente um descasamento IFRS 17 Contratos de Seguros. Embora normas novas ou alteradas que não
Total do patrimônio líquido
42.947
86 contábil que de outra forma surgiria. ii. Ativos financeiros - avaliação do tenham ou terão efeito material sobre as demonstrações financeiras não preTotal do passivo e patrimônio líquido
104.438
4.591 modelo de negócios - A Companhia realiza uma avaliação do objetivo do cisem ser fornecidas, a Companhia incluiu todas as normas novas ou alteraAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. modelo de negócios em que um ativo financeiro é mantido em carteira porque das nas demonstrações financeiras apenas para fins ilustrativos.
Demonstrações do resultado - Exercício findo em 2019 e período
2019
2018
isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as informações 8 Caixa e equivalentes de caixa
de 11 de abril a 31/12/2018 (em milhares de Reais)
7
19
são fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem: (i) as Conta corrente
(a)
2.990
735
políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático des- Operações compromissadas
Nota
2019
2018
2.997
754
Serviços de terceiros
16 (a)
(71)
(18) sas políticas. Eles incluem a questão de saber se a estratégia da AdministraOutros
(14)
- ção tem como foco a obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção As aplicações financeiras foram proporcionadas substancialmente pela captaDespesas operacionais
(85)
(18) de um determinado perfil de taxa de juros, a correspondência entre a duração ção do financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB). (a) A Comdos ativos financeiros e a duração de passivos relacionados ou saídas espe- panhia estruturou seus recursos por meio de operações compromissadas,
Resultado antes das receitas
(despesas) financeiras
(85)
(18) radas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da venda de ativos; atrelada ao Cetificado de Depósito Interbancário (CDI) do Banco Santander.
Receitas financeiras
5
6 (ii) como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração da A taxa média de indexação dessas aplicações financeiras foi de 50% do CDI
Despesas financeiras
(201)
(2) Companhia; (iii) os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios com vencimento em janeiro de 2020. 9 Títulos e valores mobiliários: (a)
(196)
4 (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de negócios) e a maneira como Circulante - Em 31/12/2019 a totalidade dos recursos está aplicada no fundo
Receitas (despesas) financeiras líquidas
Resultado antes dos impostos
(281)
(14) aqueles riscos são gerenciados; (iv) como os gerentes do negócio são remu- de investimento “BNB Automático FI Renda Fixa Curto Prazo” do banco BNB.
Corrente
(1)
- nerados - por exemplo, se a remuneração é baseada no valor justo dos ativos A Composição da carteira está dvidida em títulos de emissão e títulos de renda
(1)
- geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e (v) a frequência, o volume fixa prefixados do Tesouro Nacional e operações compromissadas. A rentabiliImposto de renda e contribuição social
Prejuízo do exercício/período
(282)
(14) e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos anteriores, os dade do fundo (líquida de despesas, mas não de impostos) no exercício findo
motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras. As transfe- em 2019 foi de 3,33%. (b) Não circulante - Para fins de garantia da operação
Resultado por ação
Resultado por ação - básico e diluído (em R$)
(0,01)
(0,14) rências de ativos financeiros para terceiros em transações que não se qualifi- do contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil, a CompaAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. cam para o desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira nhia precisa manter durante todo o período de amortização do financiamento,
consistente com o reconhecimento contínuo dos ativos da Companhia. Os recursos em uma conta denominada “Conta Reserva”, valores equivalentes
Demonstrações do resultado abrangente - Exercício findo em 2019
ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com desempe- a 2,70% do saldo total do financiamento. Em 31/12/2019 a totalidade dos ree período de 11 de abril a 31/12/2018 (em milhares de Reais)
nho avaliado com base no valor justo são mensurados ao valor justo por meio cursos estão aplicados no fundo de investimento “BNB Conta Reserva FIC FI
2019
2018
do resultado. iii. Ativos financeiros - avaliação sobre se os fluxos de caixa Renda Fixa Referenciado DI” do banco BNB. A Composição da carteira está
Prejuízo do exercício/período
(282)
(14) contratuais são somente pagamentos de principal e de juros - Para fins dvidida em títulos públicos federais e operações compromissadas. A rentabiliOutros resultados abrangentes
- dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo financeiro dade do fundo (líquida de despesas, mas não de impostos) no exercício findo
Prejuízo do exercício/período
(282)
(14) no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma contraprestação em 2019 foi de 4,92%.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor
Bens em
Adto. a
Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercício findo em 2019 e período principal em aberto durante um determinado período de tempo e pelos outros 10 Imobilizado
construção Fornecedor
Total
de 11 de abril a 31/12/2018 (em milhares de Reais)
riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e cus- Em 11/04/2018
813
2.889
3.702
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Nota
2019
2018
tos administrativos), assim como uma margem de lucro. A Companhia consi- Adições
813
2.889
3.702
Prejuízo do exercício/período
(282)
(14) dera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa Em 31 de dezembro de 2018
90.173
- 90.173
(282)
(14) contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a ava- Adições
90.986
2.889 93.875
Variações em:
liação sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual que poderia Em 31 de dezembro de 2019
- Títulos e valores mobiliários
(6.003)
- mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que ele As principais adições referem-se: (i) aos materiais e equipamentos (módulos,
- Impostos e contribuições a recuperar
(10)
(1) não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, a Companhia conside- seguidores solares - “tracker”, inversores, transformadores e cabos conduto- Despesas pagas antecipadamente
38
(134) ra: (i) eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de res) e (ii) a prestação de serviço de gerenciamento da obra. A construção da
- Fornecedores
11
4.502
1.121 caixa; (ii) termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variá- planta foi concluída em março de 2020 e sua entrada em operação comercial
- Impostos e contribuições a recolher
68
7 veis; (iii) o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e (iv) os termos que limi- aconteceu em abril de 2020.
2019
2018
- ICMS a recolher
2.410
- tam o acesso da Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos (por exem- 11 Fornecedores
4.475
63
- Financiamento - pagamento de juros
12
(190)
- plo, baseados na performance de um ativo). O pagamento antecipado é Materiais e serviços
(a)
1.433
1.058
Caixa líquido (utilizado) proveniente
consistente com o critério de pagamentos do principal e juros caso o valor do Parte relacionada
5.908
1.121
das atividades operacionais
533
979 pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores não pagos do princiFluxo de caixa das atividades de investimento
pal e de juros sobre o valor do principal pendente - o que pode incluir uma (a) Veja nota explicativa 17 (b).
2019
2018
Títulos e valores mobiliários
(1.456)
- compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato. Além disso, com 12 Financiamento
(a)
53.591
Imobilizado
10
(90.173) (3.702) relação a um ativo financeiro adquirido por um valor menor ou maior do que o Captação
(b)
(791)
Caixa líquido utilizado
valor nominal do contrato, a permissão ou a exigência de pré-pagamento por Custo de transação
360
nas atividades de investimento
(91.629) (3.702) um valor que represente o valor nominal do contrato mais os juros contratuais Juros
(190)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
(que também pode incluir compensação razoável pela rescisão antecipada do Amortização - juros
32
Integralização de capital
100 contrato) acumulados (mas não pagos) são tratadas como consistentes com Amortização - custo de transação
53.761
Financiamento - captação
12
53.591
- esse critério se o valor justo do pré-pagamento for insignificante no reconheci- Financiamento
(759)
Mútuo - captação
17 (c)
10.110
- mento inicial. iv. Ativos financeiros - mensuração subsequente e ganhos e Custo de transação
53.002
Mútuo - liquidação
17 (c) (10.223)
- perdas - iv.1 Ativos financeiros a VJR - Esses ativos são mensurados subAdiantamento para futuro aumento de capital
17 (a)
39.861
3.377 sequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita No dia 20/12/2018 a Companhia assinou contrato de financiamento com o
Caixa líquido proveniente
de dividendos, é reconhecido no resultado. iv.2 Ativos financeiros ao custo Banco do Nordeste do Brasil, destinado à construção do empreendimento fodas atividades de financiamento
93.339
3.477 amortizado - Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo tovoltaico. O valor total do financiamento é de R$ 67.480. Em 31/12/2019 o
Aumento em caixa e equivalentes de caixa
2.243
754 amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é redu- BNB havia desembolsado o montante de R$ 56.067. Sobre a dívida incide a
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
754
- zido por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais (TFC) e Juros Básicos Fixos (JBF)
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
2.997
754 e o impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no à taxa de 2,5707% a.a.. Os juros remuneratórios são pagos trimestralmente
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. desreconhecimento é reconhecido no resultado. iv.3 Instrumentos de dívida entre dezembro de 2018 a julho de 2022 e mensalmente a partir de agosto de
a VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A 2022, juntamente com as prestações do principal, até a data do vencimento
Notas explicativas às demonstrações financeiras
receita de juros calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e per- em janeiro de 2039. A segregação entre circulante e não circulante está deta(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
lhada abaixo:
1 Contexto operacional: A Celeo São João do Piauí FV II S.A. (“Companhia”), das cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados
2019
2018
sociedade anônima fechada, foi constituída em 11/04/2018 e está estabeleci- líquidos são reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado acu- Circulante
130
mulado em ORA é reclassificado para o resultado. iv.4 Instrumentos patrida na cidade Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto social a gera- moniais a VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao va- Não circulante
52.872
ção e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem como a manu- lor justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos
53.002
tenção de redes de transmissão. Durante o exercício findo em 31/12/2019 a que o dividendo represente claramente uma recuperação de parte do custo do O vencimento das parcelas reconhecidas no não circulante está detalhado
Companhia encontrava-se em fase de construção do seu parque fotovoltaico. investimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca abaixo:
As obras foram concluídas em março de 2020 e a entrada em operação co- são reclassificados para o resultado. v. Passivos financeiros - classificação,
2019
mercial aconteceu em abril de 2020. Veja nota explicativa de eventos subse- mensuração subsequente e ganhos e perdas - Os passivos financeiros fo- Em 2021
4.643
quentes. Em 31/12/2019 a Companhia é controlada pela Celeo Redes Trans- ram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um pas- Em 2022
5.975
missão e Renováveis S.A. (“Celeo Redes Renováveis”), subsidiária integral da sivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do re- Em 2023
7.619
Celeo Redes Brasil S.A. 1.1 Outorga - A Companhia saiu vencedora no Leilão sultado caso for classificado como mantido para negociação, for um derivativo Em 2024
7.343
nº 001/2018 e firmou o contrato de Outorga (“Contrato”) com o Ministério de ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros A partir de 2025
27.292
Minas e Energia em 18/09/2018. O contrato tem como objetivo a implantação mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, in52.872
e exploração da Central Geradora Fotovoltaica Etesa 17 São João do Piaui I. cluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são O contrato de financiamento possui cláusula (as principais estão citadas a
O empreendimento possui 29.976 kW de capacidade instalada e 8.400 kW subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de seguir) de vencimento antecipado, exigindo o imediato pagamento da dívida,
médios de garantia física de energia, constituída por vinte e uma unidades juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconheci- caso a Companhia: • Deixe de cumprir qualquer obrigação estabelecida no
geradoras de 1.364 kW e uma unidade geradora de 1.332 kW. A energia elé- dos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é contrato e não sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis para as obrigações pretrica produzida pela Companhia destina-se a comercialização na modalidade reconhecido no resultado. (c) Desreconhecimento - i. Ativos financeiros - A cuniárias ou 30 (trinta) dias corridos para as obrigações pecuniárias; • Sofra
de Produção Independente de Energia Elétrica. O Contrato prevê a implemen- Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais protesto de dívida líquida e certa, superior a R$ 5.000; • Uma vez efetivada
tação do sistema de transmissão de interesse restrito da usina UFV Etesa 17 aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os sua entrada em operação comercial, suspender suas atividades por mais de
São João do Piauí I constituído de uma substação elevadora de 34,5/500 kV direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um 60 (sessenta) dias; • Venha a ser declarada impedido, por normas do Banco
junto a Central Geradora, e uma linha em 500 kV com aproximadamente onze ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e Central do Brasil, de participar de operações de crédito; • Remova os bens
quilômetro de extensão, em circuito simples, interligado a subestação eleva- benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual a financiados, bem como gravar, alienar, arrendar, ceder, transferir de qualquer
dora à subestação São João do Piauí. O Contrato foi assinado no dia Companhia nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e forma em favor de terceiros os bens financiados ou os imóveis nos quais te18/09/2018 e tem vigência de 35 anos. As obras foram concluídas em março benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle nham sido incorporados, exceto para a constituição de garantias em favor dos
de 2020 e a entrada em operação comercial aconteceu em abril de 2020. 2 sobre o ativo financeiro. A Companhia realiza transações em que transfere bancos que irão emitir a Fiança Bancária; • Peça recuperação judicial, ou for
Base de preparação - Declaração de conformidade - As demonstrações fi- ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou substan- decretada a sua falência; e • Altere o controle acionário sem prévia e expresnanceiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no cialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, sa anuência do BNB. Em 31/12/2019, a Companhia estava em conformidade
Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen- os ativos financeiros não são desreconhecidos. ii. Passivos financeiros - A com as cláusulas de vencimento antecipado. (b) Refere-se aos custos com
tos Contábeis (CPC). A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação con- comissões bancárias, honorários de advogados e consultores financeiros para
pela diretoria em 27/08/2020. Detalhes sobre as principais políticas contábeis tratual é retirada, cancelada ou expira. A Companhia também desreconhece obtenção do financiamento. 13 ICMS a recolher: No dia 07/01/2019 a Comda Companhia está apresentadas na nota explicativa 6. Todas as informações um passivo financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de caixa panhia obteve do Governo do Estado do Piauí o credenciamento para operar
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que um novo no amparo do regime especial previsto no Decreto n° 13.500, de 23/12/2008.
sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela administração passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor jus- O objeto desse decreto consite no diferimento do lançamento e do pagamento
na sua gestão. 3 Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas de- to. No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido remonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcio- contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que lativamente ao diferencial de alíquota incidente nas operações de aquisição
nal da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. interestadual e de importação do exterior de máquinas, equipamentos e matepróximo, exceto quando indicado de outra forma. 4 Uso de estimativas e (d) Compensação - Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o riais destinados à captação, geração e transmissão de energia solar ou eólica,
julgamentos: Na preparação destas demonstrações financeiras, a Adminis- valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, para incorporação ao ativo imobilizado de estabelecimentos beneficiários. O
tração utilizou estimativas e julgamentos que afetam a aplicação das políticas a Companhia tenha atualmente um direito legalmente executável de compen- ICMS será pago no momento da desincorporação dos bens do ativo imobilicontábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. sar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de zado ou até 31/12/2034, o que ocorrer primeiro. 14 Passivos contingentes:
Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e julga- realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (e) Instrumentos finan- Em 31/12/2019 e 2018 a Companhia não possui passivos contingentes. 15
mentos são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são re- ceiros derivativos - A companhia não operou qualquer tipo de instrumentos Patrimônio líquido: (a) Capital social - A Companhia foi constituída no dia
conhecidas prospectivamente. 5 Base de mensuração: As demonstrações financeiros derivativos nos exercícios apresentados. 6.2 Caixa e Equivalen- 11/04/2018 com subscrição de capital no valor de R$ 100. Nos dias 8 de maio
financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção de tes de Caixa - Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancá- e 30 de setembro houve integralização de R$ 10 e R$90, respectivamente.
determinados instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do rios à vista e aplicações financeiras de curto prazo. São operações de alta li- No dia 11/12/2018, a acionista aprovou o aumento do capital social da Comresultado. 6 Principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis quidez, sem restrição de uso, prontamente conversíveis em um montante panhia em R$ 43.143. Esse valor foi totalmente subscrito. A integralização do
adotadas pela Companhia estão descritas a seguir. 6.1 Instrumentos finan- conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de capital ocorreu com a integralização do AFAC. Durante o exercício findo em
ceiros - (a) Reconhecimento e mensuração incial - Os ativos e passivos fi- valor. 6.3 Imobilizado - (a) Reconhecimento e mensuração - Itens do imobi- 31/12/2019 a Companhia integralizou o valor total do capital aprovado descrito
nanceiros são reconhecidos inicialmente quando a Companhia se torna parte lizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, que anteriormente. Em 31/12/2019 capital social integralizado é de R$ 43.243 dividas disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que inclui os custos dos empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação acu- dido em 43.243.128 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Todas
seja um contas a receber de clientes sem um componente de financiamento mulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável as ações são detidas pela Celeo Redes Renováveis.
significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, (“impairment”) acumuladas. 6.4 Ajuste a valor presente de ativos e passi- 16 Serviços de terceiros: (a) Despesas operacionais
2019
2018
acrescido, para um item não mensurado ao valor justo por meio do resultado vos - Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados mone- Consultorias e assesorias
(44)
(18)
(VJR), os custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição tariamente e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a Publicações
(a)
(27)
ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente significati- valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado, e
(71)
(18)
vo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. (b) somente registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações 17 Transações com partes relacionadas: (a) Adiantamento para futuro
Classificação e mensuração subsequente - i. Ativos financeiros - No reco- financeiras tomadas em conjunto. Para fins de registro e determinação de re- aumento de capital - Durante o exercício findo em 31/12/2019 a companhia
nhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: (i) ao levância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os recebeu o valor total de R$ 48.756 (R$ 3.377 em 2018) a título de adiancusto amortizado; (ii) ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implí- tamento para futuro aumento de capital e devolveu o valor de R$ 8.895. O
(VJORA) - instrumento de dívida; (iii) ao VJORA - instrumento patrimonial; ou cita, dos respectivos ativos e passivos. Com base nas análises efetuadas e na montante de R$ 43.143 referente ao AFAC foi integralizado como aporte de
(iv) ao VJR. Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente melhor estimativa da administração da Companhia. 7 Novas normas e inter- capital. (b) Transações comerciais - A Celeo Redes Brasil S.A. pagou desao reconhecimento inicial, a não ser que a Companhia mude o modelo de pretações: (a) Mudanças nas principais políticas contábeis - i. CPC 06 pesas da Companhia. Em 31/12/2019 o saldo em aberto com a Celeo é de
negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos fi- (R2) - Arrendamentos - No início de um contrato, o Companhia avalia se um R$ 1.433 (R$ 1.058 em 31/12/2018) e está reconhecido na rubrica de fornenanceiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apresen- contrato é ou contém um arrendamento. Um contrato é, ou contém um arren- cedores. (c) Mútuo - Durante o exercício a Companhia captou mútuo com a
tação posterior à mudança no modelo de negócios. Um ativo financeiro é men- damento, se o contrato transferir o direito de controlar o uso de um ativo iden- Elecnor do Brasil Ltda. no valor total de R$ 10.110. O mútuo tinha vencimento
surado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for tificado por um período de tempo em troca de contraprestação. Para avaliar se de 40 dias e juros de 10,68% ao ano. O mútuo foi totalmente liquidado pela
designado como mensurado ao VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de um contrato transfere o direito de controlar o uso de um ativo identificado, a Companhia no montante de R$ 10.223. (d) Remuneração da administranegócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de Companhia utiliza a definição de arrendamento no CPC 06(R2). A Companhia ção - Em 31/12/2019 e 2018 não houve atribuição de pagamentos realizados
caixa contratuais; e (ii) seus termos contratuais geram, em datas específicas, não identificou impactos na adoção da norma em 1º/01/2019. ii. ICPC 22 - In- pela Companhia aos seus administradores, uma vez que os mesmos recebem
fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento de principal e juros certeza sobre tratamento de tributos sobre o lucro - Esta Interpretação um salário unificado, pago pela Celeo Redes Brasil S.A. e outras afiliadas
sobre o valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é mensurado ao esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do do mesmo grupo econômico, considerando o compartilhamento de despesas
VJORA se atender ambas as condições a seguir e não for designado como CPC 32 quando há incerteza sobre os tratamentos de tributo sobre o lucro. corporativas comuns, em virtude da atuação dos administradores em todas
mensurado ao VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de negócios cujo obje- Nessa circunstância, a entidade deverá reconhecer e mensurar seu tributo as empresas do grupo. 18 Gestão de riscos financeiros: (a) Considerativo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando os requisitos do CPC 32 com ções gerais e políticas - A Companhia administra seus capitais investidos
pela venda de ativos financeiros; e (ii) seus termos contratuais geram, em base em lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não para assegurar que possa continuar suas atividades e maximizar o retorno
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dos seus acionistas. O gerenciamento de riscos tem por objetivo identificar e
analisar os riscos considerados relevantes pela administração, tais como (i) os
riscos de capital, de mercado (ii), de crédito (iii) e de liquidez (iv). A companhia
não operou qualquer tipo de instrumento financeiro derivativo nos exercícios
apresentados. i. Gestão de risco de capital - A Companhia administra seu
capital com o objetivo de salvaguardar a continuidade de seus negócios no
longo prazo, oferecendo retorno aos acionistas e benefícios às outras partes
interessadas e buscando manter uma estrutura de com o objetivo de reduzir
o seu custo de capital. Sempre que necessário para adequar sua estrutura de
capital, a administração pode propor a revisão da política de pagamento de
dividendos, a devolução de capital aos acionistas, a emissão de novas ações
ou ainda a venda de ativos, dentre outras ações de adequação de estrutura de
capital. ii. Gestão de risco de mercado - Este risco é oriundo da possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido a flutuações nas taxas de juros
ou outros indexadores de dívida, tais como índices de preço, que impactem
as despesas financeiras relativas a financiamentos ou o rendimento das aplicações financeiras. Atualmente, o financiamento da Companhia possui taxas
pré-fixadas. iii. Gestão de risco de crédito - O risco de crédito refere-se à
possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido ao não cumprimento
de obrigações e compromissos pelas contrapartes. iii.1 Risco de crédito das
contrapartes comerciais - A principal exposição a crédito é oriunda da possibilidade da Companhia incorrer em perdas resultantes do não-recebimento de
valores faturados de suas contrapartes comerciais. Para reduzir este risco e
auxiliar no gerenciamento do risco de inadimplência, a Companhia monitora o
volume de contas a receber de clientes e realiza diversas ações de cobrança,
realizadas em conformidade com a regulamentação regulatória, o que inclui
ainda a possibilidade de interrupção do fornecimento. iii.2 Risco de crédito
com instituições financeiras - Para operações envolvendo caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, a Companhia segue as disposições de sua Política de Risco de Crédito que tem como objetivo a mitigação do
risco por meio da diversificação junto às instituições financeiras e a utilização
de instituições financeiras consideradas de primeira linha. A Companhia realiza o acompanhamento da exposição com cada contraparte, sua qualidade de
crédito e seus ratings de longo prazo publicados pelas agências de rating para
as instituições financeiras com as quais a Companhia possui operações em
aberto. iv. Gestão de risco de liquidez - O risco de liquidez é caracterizado
pela possibilidade da Companhia não honrar com seus compromissos nos
respectivos vencimentos. A Gestão financeira adotada pela Companhia busca
constantemente a mitigação do risco de liquidez, tendo como principais pontos
o alongamento de prazos dos financiamentos, desconcentração de vencimentos e diversificação de instrumentos financeiros. O permanente monitoramento do fluxo de caixa permite a identificação de eventuais necessidades de
captação de recursos, com a antecedência necessária para a estruturação
e escolha das melhores fontes. Nos casos em que há sobras de caixa, são
realizadas aplicações financeiras para os recursos excedentes com base na
política de crédito da Companhia, com o objetivo de preservar a liquidez da
Companhia e têm como diretriz alocar ao máximo os recursos em ativos com
liquidez diária. (b) Análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas e Diretores da Celeo São João do Piauí FV II S.A. - RJ
- Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da Celeo São João
do Piauí FV II S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial
em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para
o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira da Celeo São João do Piauí FV II S.A. em
31/12/2019, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia,
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores - A administração da Companhia é responsável por essas
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa
opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre
esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras,
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo,
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria

- A Companhia efetua testes de análise de sensibilidade conforme requerido
pelas normas contábeis, elaborados com base na exposição líquida às taxas
variáveis dos instrumentos financeiros ativos e passivos em aberto no final do
exercício findo em 31/12/2019. Na realização do teste, a Companhia assume que o valor apresentado estivesse em aberto durante todo esse exercício
apresentado. Foram preparados três cenários de análise de sensibilidade: (i)
provável* - considera as taxas de juros futuros observados nesta data base; (ii)
redução de 25%; e (iii) redução de 50% do cenário provável, respectivamente.
Cenários
Risco
(i)
(ii)
(iii)
Aplicação financeira
Redução do CDI
(444)
(333)
(222)
Financiamento
Aumento do IPCA
1.882
1.411
941
* fonte: relatório FOCUS de 27/12/2019 publicado no site do Banco Central
(www.bcb.gov.br). O CDI e o IPCA para o cenário provável (4,25% e 3,50%) foi
considerado da Mediana - TOP 5 média prazo para o ano de 2020. (c) Valor
justo e hierarquia dos ativos e passivos financeiros - Os valores justos são
determinados com base nos preços de mercado, quando disponíveis, ou na
falta destes, no valor presente de fluxos de caixa futuros esperados. Os valores justos de equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e outros ativos
e passivos financeiros são equivalentes ou não diferem significativamente de
seus valores contábeis. A hierarquia dos valores justos dos ativos e passivos
financeiros registrados em base recorrente segue os níveis: (i) nível I - são
preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos
idênticos aos quais a entidade pode ter acesso na data de mensuração; (ii)
nível II - são informações, que não os preços cotados incluídos no Nível 1,
observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; e (iii) nível III
- são informações não observáveis para o ativo ou passivo. Todos os ativos
e passivos financeiros foram classificados no nível II e não houve transferências de níveis no exercício. 19 Eventos subsequentes: (a) Cobertura de
seguros - A Companhia possui como política a contratação de seguros para
cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade. No dia
9/02/2020, a Companhia contratou seguro para sua Central Geradora Fotovoltaica e está composta por R$ 110.623 de de riscos operacionais, R$ 63.854
de lucros cessantes e R$ 10.000 de responsabilidade civil. Os seguros vencem no dia 9/02/2021. (b) Finalização da construção - Em março de 2020 foi
finalizada a construção do empreendimento e em abril de 2020 a Companhia
entrou em operação comercial. (c) Efeitos do Coronavírus (COVID-19) nas
demonstrações financeiras - i. Contexto geral - Em 11/03/2020, a Organização Mundial da Saúde elevou o status do surto de Coronavírus (COVID19)
à pandemia mundial. Em escala global, governos passaram a adotar medidas de restrição de mobilidade visando mitigar a disseminação do vírus, repercutindo em abrupta desaceleração da atividade econômica associado ao
expressivo aumento devido aos rumos e impactos da pandemia no cenário
econômico global. No Brasil, os Poderes Executivo e Legislativo da União
publicaram diversos atos normativos para prevenir e conter a pandemia, assim como mitigar os respectivos impactos na economia, com destaque para
o Decreto Legislativo nº 6, publicado em 20 de março de 2020, que declara o
estado de calamidade pública. Os governos estaduais e municipais também
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos
nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração pelas
demonstrações financeiras - A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos
auditores pela auditoria das demonstrações - 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

Hidracor e Arco-Íris Tintas
concluem operação sem aval do Cade
Empresas se
comprometeram a
pagar R$ 193 mil
como contribuição
pecuniária

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade) homologou, nesta
quarta-feira (09/09), Acordo em Controle de Concentrações (ACC) com as empresas Hidracor e Arco-Íris
Tintas por terem consumado operação de notificação
obrigatória sem autorização
prévia da autarquia – conduta conhecida internacionalmente como gun jumping.
Em julho de 2019, as empresas celebraram contrato
por meio do qual a Hidracor adquiriu parte dos ativos
relacionados ao negócio de
fabricação e comercialização de tintas para aplicação
imobiliária e decorativa e cal
hidratada da marca Hipercor, detidos até então pela
Arco-Íris Tintas e Midol Mineração, integrantes do Grupo Edson Queiroz.
Antes de firmarem o contrato, no entanto, as empresas acordaram verbalmente
que a Arco-Íris e a Midol cederiam à Hidracor o direito
de produzir e vender tintas,
sob a marca Hipercor, com
os equipamentos já existentes em sua planta, a partir da

segunda quinzena de janeiro de 2019 até que fossem
concluídas as negociações
para o fechamento da operação. A cessão de direitos foi
comprovada por meio de declaração conjunta e de nota
fiscal emitida pela Hidracor
relativa à primeira venda de
produtos da marca Hipercor.
Após auditoria interna realizada no final de 2019, as
empresas verificaram que
deveriam ter submetido o ato
de concentração para análise
do Cade. Desse modo, apresentaram espontaneamente a
operação ao órgão antitruste
em janeiro de 2020. Na notificação, reconheceram a
conduta intempestiva e requisitaram a abertura de Procedimento Administrativo
de Apuração de Ato de Concentração (APAC) para que
a questão fosse solucionada
por meio de acordo com a
autarquia.
O ACC foi homologado por unanimidade nesta
quarta-feira, determinando
às empresas o recolhimento
de R$ 193.289,97 a título
de contribuição pecuniária,
devido à infração concorrencial. O ato de concentração,
por sua vez, foi aprovado
sem restrições pela Superintendência-Geral em fevereiro passado.
De acordo com o relator
do caso, conselheiro Mauricio Oscar Bandeira Maia,
entre os requisitos observados para definição da contribuição pecuniária estão,
por exemplo, a boa fé em

notificar a operação após
conhecimento de sua obrigatoriedade e o baixo impacto
concorrencial resultante do
negócio.
“A operação foi rapidamente analisada no âmbito
da Superintendência-Geral,
pelo rito sumário, e aprovada
sem quaisquer restrições ou
preocupações concorrenciais
de qualquer natureza. Nesse
contexto, dado o baixíssimo
impacto concorrencial no
mercado decorrente da operação, mostra-se inaplicável
a majorante de gravidade na
espécie dos autos”, apontou
em seu voto.
Notificação obrigatória
A Lei 12.529/11 estabelece que fusões e aquisições
de empresas devem ser obrigatoriamente
notificadas
ao Cade se pelo menos um
dos grupos envolvidos na
operação tenha registrado
faturamento bruto anual ou
volume de negócios total
no Brasil, no ano anterior à
operação, equivalente ou superior a R$ 750 milhões, e
pelo menos um outro grupo
envolvido na operação tenha
registrado faturamento bruto
anual ou volume de negócios
total no Brasil, no ano anterior à operação, equivalente
ou superior a R$ 75 milhões.
Operações que se encaixem nesse critério de faturamento tem a consumação vedada antes da notificação ao
Cade, que avalia potenciais
riscos à livre concorrência
gerados por atos de concentração.

publicaram diversos atos normativos buscando restringir a livre circulação de
pessoas e as atividades comerciais e de serviços, além de viabilizar investimentos emergenciais na área da saúde. Para o exercício findo em 31/12/2020,
a expectativa é que o Brasil registre uma redução do Produto Interno Bruto de
5,77%. ii. Medidas adotadas pela Companhia - Corporativas - • Elaboração
de protocolos específicos para ações relacionadas ao COVID-19; • Reuniões
diárias por videoconferência envolvendo os membros do comitê de crises com
acompanhamento das ações; • Comunicação semanal orientativa e de incentivo à prevenção do COVID-19 através do canal de comunicação; e • Criação
e execução de plano de contingência para o Centro de Operação e Serviço
(redução e revezamento dos times que atuam na sala de controle principal e
equipe de backup em isolamento e pronta para atendimento). Organizacionais - • Formação de grupos de trabalho do escritório do Rio de Janeiro e bases, envolvendo 115 colaboradores com apoio do Instituto Integrato, visando
colaborar para a sáude mental dos colaboradores do Grupo Celeo; • Adoção
de home office (exceto para operação e manutenção – plano contingencial) 100% dos escritórios em home office, desde 17/03/2020; • Disponibilização de
serviço médico 24 horas por dia através da telemedicina, com acesso gratuito
e ilimitado para tirar dúvidas pelo celular sobre os cuidados com a família; •
Acompanhamento das consultas pelo teleatendimento através do programa
“Eu saúde” e monitoramento dos casos suspeitos; e • Suporte emocional do
RH aos colaboradores que tiveram parentes afetados pela COVID-19. Ações
externas - • Participação nas associações setoriais (ABRATE e ABSOLAR);
• Apresentação do plano de contingência com as ações de enfrentamento do
COVID-19 a agentes públicos; • Planejamento de ações sociais para apoio
aos municípios ou comunidades; e • Ações junto às associações para manter a
segurança jurídica e regulatória no cumprimento do fluxo de caixa das concessões. iii. Impacto nas demonstrações financeiras - Os efeitos do COVID-19
não registraram impactos nos resultados do Grupo Celeo para o exercício
findo em 31/12/2019. Não foram percebidos impactos sobre o nível de inadimplência do contas a receber das concessionárias. Preventivamente, a Companhia revisou seu planejamento estratégico e sensibilizou suas premissas para
possíveis cenários de: • impacto nos índices de arrecadação e nos níveis de
inadimplência; • redução da taxa de juros e capacidade da Companhia para
aceder ao mercado de dívida de curto e médio prazo; e • ruptura na cadeia
de fornecimento de materiais e serviços que impactem nos níveis de capex
previstos para 2020. Os possíveis impactos do COVID-19 divulgados foram
baseados nas melhores estimativas da Administração, a partir da declaração
do estado de calamidade pública pelo Governo Federal. Esses eventos poderão afetar temporariamente os resultados dos negócios em 2020, porém, caso
isto ocorra, haverá gradualmente um retorno previsível ao normal, de modo
que não se espera que isso afete significativamente a recuperabilidade dos
investimentos nos negócios no longo prazo da Companhia. Com base nessas
premissas, a Companhia revisitou suas bases orçamentárias e não observou
impactos projetados para o exercício de 2020.
Francisco Antolin Chica Padilla - Diretor
Bruno Marcell S. M. Melo - Contador - CRC-RJ 111193/O-8
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 manterem em continuidade operacional. - Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração a
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos.
Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2020
KPMG Auditores Independentes Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo
CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Contador CRC RJ-092563/O-1

Fitch afirma rating
AAA da 2ª emissão de
debêntures da Arcoverde
A Fitch Ratings afirmou,
nesta quarta-feira, o Rating
Nacional de Longo Prazo
‘AAA (bra)’, com perspectiva estável, da segunda
emissão de debêntures da
Arcoverde Transmissão de
Energia S.A. (Arcoverde),
no montante de R$ 52 milhões, em série única, com
vencimento em 2042.
O rating da segunda
emissão de debêntures da
Arcoverde reflete o estágio
operacional do projeto e a
relativamente baixa complexidade da operação, da
manutenção e dos investimentos ao longo da vida do
ativo. O rating também reflete a estrutura legal e regulatória do setor elétrico brasileiro, associada à natureza
do segmento de transmissão
de energia — considerado
um serviço público essencial
-, bem como a elevada diversificação das contrapartes, o
que caracteriza o risco de
contraparte como sistêmico.
As debêntures são seniores e pari passu com o financiamento do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB,
Rating Nacional de Longo
Prazo ‘AA(bra)’/Perspectiva Estável), apresentam
restrições para distribuição
de dividendos e têm conta
reserva de seis meses, a ser

constituída antes da liberação da garantia bancária. No
cenário de rating da Fitch, os
Índices de Cobertura do Serviço da Dívida (Debt Service
Coverage Ratios - DSCRs)
mínimo e médio da Arcoverde são de 1,50 vez e de 1,86
vez, respectivamente.
O projeto apresenta breakeven de custos operacionais de 230%, o que, em
um contexto de Realistic
Outside Cost (ROC) de
7,5%, resulta em um múltiplo de ROC de 30,7 vezes,
proporcionando grande flexibilidade para que o projeto absorva custos inesperados. O aumento destes
indicadores em relação à
última revisão da Fitch se
deve, sobretudo, ao menor
saldo da dívida da Arcoverde com o BNB, tendo em
vista que o projeto desembolsou apenas BRL109 milhões, dos BRL120 milhões
inicialmente previstos.
Além disso, as debêntures
contam com garantia bancária do Banco BTG Pactual
S.A (BTG Pactual, Rating
Nacional de Longo Prazo
‘AA(bra)’/Perspectiva Estável) até o completion financeiro do projeto, que deverá
ocorrer, pelas estimativas da
Fitch, no primeiro semestre de 2021. No entender da

agência, o rating do garantidor não limita o do projeto,
tendo em vista seu estágio
operacional e suas robustas
métricas de crédito.
A pandemia do coronavírus e as medidas para a
sua contenção, adotadas por
governos de todo o mundo,
criam, a curto prazo, um ambiente global de incerteza
para o setor de energia. As
informações operacionais
da Arcoverde, avaliadas por
meio dos dados mais recentes, indicam que seu desempenho não foi comprometido, e que está em linha com
o registrado em outros ativos
de transmissão no Brasil. No
entanto, alterações significativas nas receitas e no perfil
de custos estão ocorrendo
no setor de energia e continuarão evoluindo conforme
a resposta da atividade econômica e as restrições do governo à situação.
Os ratings da Fitch são
de natureza prospectiva, e
a agência irá monitorar a
gravidade e a duração dos
efeitos da pandemia no setor
elétrico. Além disso, a Fitch
incorporará dados qualitativos e quantitativos revisados
em seus cenários base e de
rating, conforme as expectativas de desempenho e a avaliação dos principais riscos.
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CELEO SÃO JOÃO DO PIAUÍ FV III S.A.
CNPJ nº 30.486.042/0001-45
Relatório da administração - 1. Mensagem da administração: A administração da Celeo São João do Piauí FV III S.A. (“Companhia”), em atendimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, tem a satisfação de submeter
à apreciação dos senhores acionistas o relatório da administração e as demonstraçãos financeiras em 31/12/2019, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. 2. A Companhia: A Celeo São João do Piauí FV III S.A.
(“Companhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 11/04/2018 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto social a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem
como a manutenção de redes de transmissão. Em 31/12/2019 e 2018 a Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“CRTR”) possui 100% de participação na Companhia. 3. Principais acontecimentos no exercício: (a) Estágio das
operações - Durante o exercício findo em 31/12/2019 a Companhia encontrava-se em fase de construção do seu parque fotovoltaico. As obras foram concluídas em março de 2020 e a entrada em operação comercial aconteceu em
abril de 2020. (b) Financiamento - Durante o exercício, a Companhia recebeu o montante total de R$ 49.800 mil referente ao contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil. (c) Benefício de ICMS - No dia 07/01/2019
a Companhia obteve do Governo do Estado do Piauí o credenciamento para operar no amparo do regime especial previsto no Decreto n° 13.500, de 23 de dezembro de 2008. O objeto desse decreto é permitir que a Companhia possa
postergar o pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o diferencial de alíquota. (d) Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) - Durante o exercício findo em 31/12/2019 a Companhia
recebeu o valor total de R$ 104.824 mil (R$ 4.907 mil em 2018) a título de adiantamento para futuro aumento de capital e devolveu o valor de R$ 800 mil. O montante de R$ 43.143 mil referente ao AFAC foi integralizado como aporte de
capital. 4. Governança corporativa: As práticas de governança da Companhia buscam fornecer informações aos seus acionistas com qualidade e transparência. (a) Diretoria - A Companhia é administrada por 4 (quatro) diretores, com
mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo eleitos pelos acionistas. Compete aos diretores, entre outros, a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. 5. Declaração da Diretoria: Em cumprimento
às disposições legais e estatutárias, os membros da diretoria, declaram que revisaram, discutiram e concordam acerca das demonstrações financeiras da Companhia e com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31/12/2019.
Balanços patrimoniais - Em 31 de dezembro - (em milhares de Reais)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercício findo em 2019 e período de 11 de abril a 31/12/2018 (em milhares de Reais)
Nota
2019
2018
Capital Social
Caixa e equivalentes de caixa
8
13.165
906
Nota
Subscrito
A integralizar Integralizado Prejuízos acumulados
Total
Impostos e contribuições a recuperar
22
1 Saldo em 11 de abril de 2018 (constituição)
Despesas pagas antecipadamente
99
222 Subscrição de capital em 11 de abril
100
(100)
Total do ativo circulante
13.286
1.129 Integralização de capital em 8 de maio
10
10
10
Títulos e valores mobiliários
9
1.351
- Integralização de capital em 30 de setembro
90
90
90
Total do realizável a longo prazo
1.351
- Subscrição de capital em 11 de dezembro
43.143
(43.143)
Direito de uso
10 (a)
5.554
- Prejuizo do período
(16)
(16)
Imobilizado
11
190.607
8.543 Saldo em 31 de dezembro de 2018
43.243
(43.143)
100
(16)
84
Total do imobilizado
196.161
8.543 Ajuste na aplicação inicial do CPC 06 (R2)
7 (a)
(299)
(299)
Total do ativo não circulante
197.512
8.543 Saldo em 1º de janeiro de 2019
43.243
(43.143)
100
(315)
(215)
Total do ativo
210.798
9.673 Integralização de capital
16 (a)
43.143
43.143
43.143
Fornecedores
12
40.173
4.670 Prejuizo do exercício
(718)
(718)
Financiamento
13
136
- Saldo em 31 de dezembro de 2019
43.243
43.243
(1.033)
42.210
Passivo de arrendamento
10 (b)
538
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Impostos e contribuições a recolher
1.538
12 ríodo de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios. Um ativo ças nas principais políticas contábeis - i. CPC 06 (R2) - Arrendamentos Adiantamento para futuro aumento de capital
19 (a)
4.907 financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a No início de um contrato, o Companhia avalia se um contrato é ou contém um
Total do passivo circulante
42.385
9.589 seguir e não for designado como mensurado ao VJR: (i) é mantido dentro de arrendamento. Um contrato é, ou contém um arrendamento, se o contrato
Financiamento
13
49.094
- um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para rece- transferir o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período de
Passivo de arrendamento
10 (b)
5.437
- ber fluxos de caixa contratuais; e (ii) seus termos contratuais geram, em datas tempo em troca de contraprestação. Para avaliar se um contrato transfere o
ICMS a recolher
14
5.884
- específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento de prin- direito de controlar o uso de um ativo identificado, a Companhia utiliza a definiAdiantamento para futuro aumento de capital
19 (a)
65.788
- cipal e juros sobre o valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é ção de arrendamento no CPC 06 (R2). O CPC 06 (R2) introduz um modelo
Total do passivo não circulante
126.203
- mensurado ao VJORA se atender ambas as condições a seguir e não for de- único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrenTotal dos passivos
168.588
9.589 signado como mensurado ao VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de negó- datários, no qual o arrendatário deve reconhecer um ativo de direito de uso que
Capital social
16 (a)
43.243
100 cios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contra- representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado em contrapartida de um
Prejuizos acumulados
(1.033)
(16) tuais quanto pela venda de ativos financeiros; e (ii) seus termos contratuais passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagaTotal do patrimônio líquido
42.210
84 geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de mentos ao arrendador. O ativo de direito de uso é mensurado pelo custo meTotal do passivo e patrimônio líquido
210.798
9.673 principal e juros sobre o valor principal em aberto. No reconhecimento inicial de nos qualquer depreciação acumulada e o passivo de arrendamento é mensuAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. um investimento em um instrumento patrimonial que não seja mantido para
rado pelo valor presente dos pagamentos de arrendamento a vencer,
Demonstrações do resultado - Exercício findo em 2019 e período
negociação, a Companhia pode optar irrevogavelmente por apresentar altera- descontados pela taxa de juros implícita no arrendamento ou, se essa taxa não
de 11 de abril a 31/12/2018 (em milhares de Reais)
ções subsequentes no valor justo do investimento em ORA. Essa escolha é puder ser determinada imediatamente, pela taxa incremental de empréstimos
feita investimento por investimento. Todos os ativos financeiros não classifica- e financiamentos da Companhia. A Companhia utilizou os seguintes expedienNota
2019
2018
Serviços de terceiros
17 (a)
(86)
(21) dos como mensurados ao custo amortizado ou ao VJORA, conforme descrito tes e isenções: • Taxa incremental de captação de empréstimos e financiamenArrendamentos - depreciação
10 (a)
(162)
- acima, são classificados como ao VJR. No reconhecimento inicial, a Compa- tos; • Não mensuração de arrendamentos de curto prazo; • Não mensuração
Tributos
(59)
- nhia pode designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra for- para itens de baixo cujo o valor justo do ativo identificado é inferior a US$5 mil;
Outros
(71)
- ma atenda os requisitos para ser mensurado ao custo amortizado ou ao VJO- e • Método de abordagem de efeito cumulativo, não reapresentando suas deDespesas operacionais
(378)
(21) RA como ao VJR se isso eliminar ou reduzir significativamente um monstrações financeiras de períodos anteriores. Em 1º/01/2019, pela adoção
Resultado antes das receitas
descasamento contábil que de outra forma surgiria. ii. Ativos financeiros - do CPC 06 (R2), a Companhia reconheceu os itens demonstrados a seguir:
(378)
(21) avaliação do modelo de negócios - A Companhia realiza uma avaliação do
(despesas) financeiras
Ativo
Passivo Patrimônio
Receitas financeiras
15
7 objetivo do modelo de negócios em que um ativo financeiro é mantido em Direito de uso
5.502
(349)
(2) carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as Passivo de arrendamento
Despesas financeiras
18
5.801
Receitas (despesas) financeiras líquidas
(334)
5 informações são fornecidas à Administração. As informações consideradas in- Impacto no patrimônio líquido
(299)
Resultado antes dos impostos
(712)
(16) cluem: (i) as políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento ii. ICPC 22 - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro - Esta
Corrente
(6)
- prático dessas políticas. Eles incluem a questão de saber se a estratégia da Interpretação esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e menImposto de renda e contribuição social
(6)
- Administração tem como foco a obtenção de receitas de juros contratuais, a suração do CPC 32 quando há incerteza sobre os tratamentos de tributo sobre
Prejuízo do exercício/período
(718)
(16) manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a correspondência o lucro. Nessa circunstância, a entidade deverá reconhecer e mensurar seu
Resultado por ação
entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos relacionados tributo corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando os requisitos do CPC 32
Resultado por ação - básico e diluído (em R$)
(0,02)
(0,16) ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da com base em lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. venda de ativos; (ii) como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à não utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados,
Administração da Companhia; (iii) os riscos que afetam o desempenho do mo- aplicando esta Interpretação. A Companhia não identificou impactos na adoDemonstrações do resultado abrangente - Exercício findo em 2019
delo de negócios (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de negócios) e ção da norma em 1º/01/2019. (b) Novas normas e interpretações ainda não
e período de 11 de abril a 31/12/2018 (em milhares de Reais)
a maneira como aqueles riscos são gerenciados; (iv) como os gerentes do efetivas - Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados
2019
2018
Prejuízo do exercício/período
(718)
(16) negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é baseada no va- após 1º de janeiro de 2020. A Companhia não adotou essas normas na preOutros resultados abrangentes
- lor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e (v) a paração destas demonstrações financeiras. As seguintes normas alteradas e
Prejuízo do exercício/período
(718)
(16) frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos perío- interpretações não deverão ter um impacto significativo nas demonstrações
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. dos anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas financeiras da Companhia: (i) Alterações nas referências à estrutura conceitual
futuras. As transferências de ativos financeiros para terceiros em transações nas normas IFRS; (ii) Definição de um negócio (alterações ao CPC 15/IFRS
Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercício findo em 2019 e período que não se qualificam para o desreconhecimento não são consideradas ven- 3); (iii) Definição de materialidade (emendas ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS
de 11 de abril a 31/12/2018 (em milhares de Reais)
das, de maneira consistente com o reconhecimento contínuo dos ativos da 8); e (iv) IFRS 17 Contratos de Seguros. Embora normas novas ou alteradas
Nota
2019
2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Companhia. Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados que não tenham ou terão efeito material sobre as demonstrações financeiras
Prejuízo do exercício/período
(718)
(16) com desempenho avaliado com base no valor justo são mensurados ao valor não precisem ser fornecidas, a Companhia incluiu todas as normas novas ou
Ajustes para:
justo por meio do resultado. iii. Ativos financeiros - avaliação sobre se os alteradas nas demonstrações financeiras apenas para fins ilustrativos.
- Depreciação - direito de uso
10
162
- fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos de principal e de 8 Caixa e equivalentes de caixa
2019
2018
(556)
(16) juros - Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do Conta corrente
5
60
Variações em:
ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma Operações compromissadas
(a)
13.160
846
- Impostos e contribuições a recuperar
(21)
(1) contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito asso13.165
906
- Despesas pagas antecipadamente
123
(223) ciado ao valor principal em aberto durante um determinado período de tempo As aplicações financeiras foram proporcionadas substancialmente pela capta- Fornecedores
35.639
4.670 e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de ção do financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB). (a) A Com- Impostos e contribuições a recolher
1.526
12 liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. A Com- panhia estruturou seus recursos por meio de operações compromissadas,
- ICMS a recolher
5.884
- panhia considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os flu- atrelada ao Cetificado de Depósito Interbancário (CDI) do Banco Santander. A
- Financiamento - pagamento de juros
13
(138)
- xos de caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso taxa média de indexação dessas aplicações financeiras foi de 50% do CDI com
Caixa líquido proveniente
inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual que vencimento em janeiro de 2020. 9 Títulos e valores mobiliários: Para fins de
das atividades operacionais
42.457
4.442 poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma garantia da operação do contrato de financiamento com o Banco do Nordeste
Fluxo de caixa das atividades de investimento
que ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, a Companhia do Brasil, a Companhia precisa manter durante todo o período de amortização
Títulos e valores mobiliários
(1.351)
- considera: (i) eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos do financiamento, recursos em uma conta denominada “Conta Reserva”, vaImobilizado
11 (182.065) (8.543) fluxos de caixa; (ii) termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo ta- lores equivalentes a 2,70% do saldo total do financiamento. Em 31/12/2019 a
Caixa líquido utilizado
xas variáveis; (iii) o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e (iv) os termos totalidade dos recursos estão aplicados no fundo de investimento “BNB Conta
nas atividades de investimento
(183.416) (8.543) que limitam o acesso da Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos Reserva FIC FI Renda Fixa Referenciado DI” do banco BNB. A Composição
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
(por exemplo, baseados na performance de um ativo). O pagamento antecipa- da carteira está dvidida em títulos públicos federais e operações compromisIntegralização de capital
100 do é consistente com o critério de pagamentos do principal e juros caso o valor sadas. A rentabilidade do fundo (líquida de despesas, mas não de impostos)
Financiamento - captação
13
49.800
- do pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores não pagos do prin- no exercício findo em 2019 foi de 4,92%. 10 Direito de uso e passivo de
Mútuo - captação
19 (c)
21.527
- cipal e de juros sobre o valor do principal pendente - o que pode incluir uma arrendamento: A Companhia possui contrato de arrendamento referente ao
Mútuo - liquidação
19 (c) (22.133)
- compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato. Além disso, com
Adiantamento para futuro aumento de capital
19 (a) 104.024
4.907 relação a um ativo financeiro adquirido por um valor menor ou maior do que o terreno do parque fotovoltaico com duração de 35 anos.
2019
2018
(a) Direito de uso
Caixa líquido proveniente
valor nominal do contrato, a permissão ou a exigência de pré-pagamento por
das atividades de financiamento
153.218
5.007 um valor que represente o valor nominal do contrato mais os juros contratuais Saldo inicial
5.502
Aumento em caixa e equivalentes de caixa
12.259
906 (que também pode incluir compensação razoável pela rescisão antecipada do Adoção inicial em 1º de janeiro de 2019
Depreciação
(162)
Caixa e equivalentes de caixa
contrato) acumulados (mas não pagos) são tratadas como consistentes com
214
no início do exercício/período
906
- esse critério se o valor justo do pré-pagamento for insignificante no reconheci- Remensuração do contrato
5.554
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
13.165
906 mento inicial. iv. Ativos financeiros - mensuração subsequente e ganhos e
2019
2018
(b) Passivo de arrendamento
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. perdas - iv.1 Ativos financeiros a VJR - Esses ativos são mensurados sub- Saldo inicial
sequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de Adoção inicial em 1º de janeiro de 2019
5.801
Notas explicativas às demonstrações financeiras
dividendos, é reconhecido no resultado. iv.2 Ativos financeiros ao custo Juros
607
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
(647)
1 Contexto operacional: A Celeo São João do Piauí FV III S.A. (“Compa- amortizado - Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo Contraprestação paga
214
nhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 11/04/2018 e está esta- amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzi- Remensuração do cont rato
5.975
belecida na cidade Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto social a do por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e
geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem como a o impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no A segregação entre circulante e não circulante está detalhada abaixo.
2019
2018
manutenção de redes de transmissão. Durante o exercício findo em 31/12/2019 desreconhecimento é reconhecido no resultado. iv.3 - Instrumentos de dívida
538
a Companhia encontrava-se em fase de construção do seu parque fotovoltai- a VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A Circulante
5.437
co. As obras foram concluídas em março de 2020 e a entrada em operação receita de juros calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e per- Não circulante
5.975
comercial aconteceu em abril de 2020. Veja nota explicativa de eventos subse- das cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados
quentes. A Companhia apresenta capital circulante negativo de R$ 29.099 em líquidos são reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado acu- O vencimento das parcelas do passivo de arrendamento está detalhado abai31/12/2019 (R$ 8.460 em 31/12/2018) e conta com o aporte de capital dos mulado em ORA é reclassificado para o resultado. iv.4 - Instrumentos patri- xo:
2019
acionistas para a operacionalização do negócio. Em 31/12/2019 a Companhia moniais a VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor
647
é controlada pela Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“Celeo Redes justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos que Menos de um ano
o
dividendo
represente
claramente
uma
recuperação
de
parte
do
custo
do
inEntre um e cinco anos
3.233
Renováveis”), subsidiária integral da Celeo Redes Brasil S.A. 1.1 Outorga - A
vestimento.
Outros
resultados
líquidos
são
reconhecidos
em
ORA
e
nunca
são
Mais de cinco anos
2.095
Companhia saiu vencedora no Leilão nº 001/2018 e firmou o contrato de Ou5.975
torga (“Contrato”) com o Ministério de Minas e Energia em 18/09/2018. O con- reclassificados para o resultado. v. Passivos financeiros - classificação,
mensuração
subsequente
e
ganhos
e
perdas
Os
passivos
financeiros
foBens em
Adto. a
trato tem como objetivo a implantação e exploração da Central Geradora Fotoram
classificados
como
mensurados
ao
custo
amortizado
ou
ao
VJR.
Um
pasconstrução Fornecedor Total
11 Imobilizado
voltaica Etesa 17 São João do Piaui III. O empreendimento possui 29.976 kW
de capacidade instalada e 8.400 kW médios de garantia física de energia, sivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do re- Em 11/04/2018
sultado
caso
for
classificado
como
mantido
para
negociação,
for
um
derivativo
Adições
2.855
5.687
8.542
constituída por vinte e uma unidades geradoras de 1.364 kW e uma unidade
ou
for
designado
como
tal
no
reconhecimento
inicial.
Passivos
financeiros
Em 31 de dezembro de 2018
2.855
5.687
8.543
geradora de 1.332 kW. A energia elétrica produzida pela Companhia destina176.228
5.837 182.065
-se a comercialização na modalidade de Produção Independente de Energia mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, in- Adições
cluindo
juros,
é
reconhecido
no
resultado.
Outros
passivos
financeiros
são
Em 31 de dezembro de 2019
179.083
11.524 190.607
Elétrica. O Contrato prevê a implementação do sistema de transmissão de interesse restrito da usina UFV Etesa 17 São João do Piauí III constituído de subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de As principais adições referem-se: (i) aos materiais e equipamentos (módulos,
juros
efetivos.
A
despesa
de
juros,
ganhos
e
perdas
cambiais
são
reconheciseguidores solares - “tracker”, inversores, transformadores e cabos condutouma substação elevadora de 34,5/500 kV junto a Central Geradora, e uma linha em 500 kV com aproximadamente onze quilômetro de extensão, em circui- dos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é res) e (ii) a prestação de serviço de gerenciamento da obra. A construção da
reconhecido
no
resultado.
(c)
Desreconhecimento
i.
Ativos
financeiros
A
planta foi concluída em março de 2020 e sua entrada em operação comercial
to simples, interligado a subestação elevadora à subestação São João do
Piauí. O Contrato foi assinado no dia 18/09/2018 e tem vigência de 35 anos. As Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aconteceu em abril de 2020.
aos
fluxos
de
caixa
do
ativo
expiram,
ou
quando
a
Companhia
transfere
os
di2019
2018
12 Fornecedores
obras foram concluídas em março de 2020 e a entrada em operação comercial
6.836
27
aconteceu em abril de 2020. 2 Base de preparação: Declaração de confor- reitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um Materiais e serviços
ativo
financeiro
em
uma
transação
na
qual
substancialmente
todos
os
riscos
e
Parte relacionada
(a)
33.337
4.643
midade - As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as
benefícios
da
titularidade
do
ativo
financeiro
são
transferidos
ou
na
qual
a
40.173
4.670
práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A emissão das demonstra- Companhia nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e Veja nota explicativa 19 (b).
2019
2018
ções financeiras foi autorizada pela diretoria em 27/08/2020. Detalhes sobre as benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle 13 Financiamento
(a)
49.800
principais políticas contábeis da Companhia está apresentadas na nota expli- sobre o ativo financeiro. A Companhia realiza transações em que transfere Captação
(b)
(778)
cativa 6. Este é o primeiro conjunto de demonstrações financeiras anuais do ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou substan- Custo de transação
313
Grupo no qual o CPC 06 (R2)/IFRS16 - Arrendamentos foram aplicados. As cialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, Juros
(138)
mudanças relacionadas as principais politicas contábeis estão na nota explica- os ativos financeiros não são desreconhecidos. ii. Passivos financeiros - A Amortização - juros
33
tiva 6. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financei- Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação con- Amortização - custo de transação
49.975
ras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utili- tratual é retirada, cancelada ou expira. A Companhia também desreconhece Financiamento
(745)
zadas pela administração na sua gestão. 3 Moeda funcional e moeda de um passivo financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de caixa Custo de transação
49.230
apresentação: Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que um novo
Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos foram arre- passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor jus- (a) No dia 20/12/2018 a Companhia assinou contrato de financiamento com
dondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. to. No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor o Banco do Nordeste do Brasil, destinado à construção do empreendimento
4 Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não fotovoltaico. O valor total do financiamento é de R$ 67.480. Em 31/12/2019 o
financeiras, a Administração utilizou estimativas e julgamentos que afetam a transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. (d) BNB havia desembolsado o montante de R$ 49.800. Sobre a dívida incide a
aplicação das políticas contábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, Compensação - Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais (TFC) e Juros Básicos Fixos (JBF)
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a à taxa de 2,5707% a.a.. Os juros remuneratórios são pagos trimestralmente
As estimativas e julgamentos são revisadas de forma contínua. As revisões Companhia tenha atualmente um direito legalmente executável de compensar entre dezembro de 2018 a julho de 2022 e mensalmente a partir de agosto de
das estimativas são reconhecidas prospectivamente. 5 Base de mensuração: os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar 2022, juntamente com as prestações do principal, até a data do vencimento em
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (e) Instrumentos financeiros janeiro de 2039. A segregação entre circulante e não circulante está detalhada
com exceção de determinados instrumentos financeiros mensurados ao valor derivativos - A companhia não operou qualquer tipo de instrumentos financei- abaixo.
2019
2018
justo por meio do resultado. 6 Principais políticas contábeis: As principais ros derivativos nos exercícios apresentados. 6.2 Caixa e Equivalentes de
136
políticas contábeis adotadas pela Companhia estão descritas a seguir. 6.1 Ins- Caixa - Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários à Circulante
49.094
trumentos financeiros - (a) Reconhecimento e mensuração incial - Os ati- vista e aplicações financeiras de curto prazo. São operações de alta liquidez, Não circulante
49.230
vos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Compa- sem restrição de uso, prontamente conversíveis em um montante conhecido
nhia se torna parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. 6.3 O vencimento das parcelas reconhecidas no não circulante está detalhado
financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um compo- Imobilizado - (a) Reconhecimento e mensuração - Itens do imobilizado são abaixo:
2019
nente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente men- mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, que inclui os cus3.648
surado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao valor justo tos dos empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação acumulada e Em 2021
4.891
por meio do resultado (VJR), os custos de transação que são diretamente atri- quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (“impairment”) Em 2022
6.456
buíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um acumuladas. 6.4 Ajuste a valor presente de ativos e passivos - Os ativos e Em 2023
6.240
componente significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço passivos monetários de longo prazo são atualizados monetariamente e, por- Em 2024
27.859
da operação. (b) Classificação e mensuração subsequente - i. Ativos fi- tanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de A partir de 2025
49.094
nanceiros - No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado,
mensurado: (i) ao custo amortizado; (ii) ao valor justo por meio de outros resul- se considerado relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas O contrato de financiamento possui cláusula (as principais estão citadas a
tados abrangentes (VJORA) - instrumento de dívida; (iii) ao VJORA - instru- em conjunto. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a seguir) de vencimento antecipado, exigindo o imediato pagamento da dívida,
mento patrimonial; ou (iv) ao VJR. Os ativos financeiros não são reclassifica- valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contra- caso a Companhia: • Deixe de cumprir qualquer obrigação estabelecida no
dos subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que a Companhia tuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos contrato e não sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis para as obrigações
mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso ativos e passivos. Com base nas análises efetuadas e na melhor estimativa da precuniárias ou 30 (trinta) dias corridos para as obrigações pecuniárias; • Sofra
todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do pe- administração da Companhia. 7 Novas normas e interpretações: (a) Mudan- protesto de dívida líquida e certa, superior a R$ 5.000; • Uma vez efetivada
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sua entrada em operação comercial, suspender suas atividades por mais de
60 (sessenta) dias; • Venha a ser declarada impedido, por normas do Banco
Central do Brasil, de participar de operações de crédito; • Remova os bens
financiados, bem como gravar, alienar, arrendar, ceder, transferir de qualquer
forma em favor de terceiros os bens financiados ou os imóveis nos quais tenham sido incorporados, exceto para a constituição de garantias em favor dos
bancos que irão emitir a Fiança Bancária; • Peça recuperação judicial, ou for
decretada a sua falência; e • Altere o controle acionário sem prévia e expressa anuência do BNB. Em 31/12/2019, a Companhia estava em conformidade
com as cláusulas de vencimento antecipado. (b) Refere-se aos custos com
comissões bancárias, honorários de advogados e consultores financeiros para
obtenção do financiamento. 14 ICMS a recolher: No dia 07/01/2019 a Companhia obteve do Governo do Estado do Piauí o credenciamento para operar
no amparo do regime especial previsto no Decreto n° 13.500, de 23/12/2008.
O objeto desse decreto consite no diferimento do lançamento e do pagamento
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido relativamente ao diferencial de alíquota incidente nas operações de aquisição
interestadual e de importação do exterior de máquinas, equipamentos e materiais destinados à captação, geração e transmissão de energia solar ou eólica,
para incorporação ao ativo imobilizado de estabelecimentos beneficiários. O
ICMS será pago no momento da desincorporação dos bens do ativo imobilizado ou até 31/12/2034, o que ocorrer primeiro. 15 Passivos contingentes:
Em 31/12/2019 e 2018 a Companhia não possui passivos contingentes. 16
Patrimônio líquido: (a) Capital social - A Companhia foi constituída no dia
11/04/2018 com subscrição de capital no valor de R$ 100. Nos dias 8 de maio
e 30 de setembro houve integralização de R$ 10 e R$90, respectivamente.
No dia 11/12/2018, a acionista aprovou o aumento do capital social da Companhia em R$ 43.143. Esse valor foi totalmente subscrito. A integralização do
capital ocorreu com a integralização do AFAC. Durante o exercício findo em
31/12/2019 a Companhia integralizou o valor total do capital aprovado descrito
anteriormente. Em 31/12/2019 capital social integralizado é de R$ 43.243 dividido em 43.243.128 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Todas
as ações são detidas pela Celeo Redes Renováveis.
17 Serviços de terceiros: (a) Despesas operacionais
2019
2018
Consultorias e assesorias
(50)
(21)
Publicações
(27)
Diversos
(9)
(86)
(21)
18 Despesas financeiras líquidas
2019
2018
Rendimento de aplicação financeira
15
7
Receitas financeiras
15
7
Juros e multas
(308)
Outras despesas
(41)
(2)
Despesas financeiras
(349)
(2)
(334)
5
19 Transações com partes relacionadas: (a) Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) - Durante o exercício findo em 31/12/2019 a companhia recebeu o valor total de R$ 104.824 (R$ 4.907 em 2018) a título de
adiantamento para futuro aumento de capital e devolveu o valor de R$ 800. O
montante de R$ 43.143 mil referente ao AFAC foi integralizado como aporte
de capital. (b) Transações comerciais - Celeo Redes Brasil S.A. - A Celeo
Redes Brasil S.A. pagou despesas da Companhia. Em 31/12/2019 o saldo em
aberto com a Celeo é de R$ 4.494 (R$ 4.643 em 31/12/2018) e está reconhecido na rubrica de fornecedores. Elecnor do Brasil Ltda. - Em 31/12/2019 a
Companhia possui o saldo em aberto no valor de R$ 28.843 com a Elecnor
do Brasil Ltda. (Elecnor). A Elecnor é responsável pela construção do parque
fotovoltaico. (c) Mútuo - Durante o exercício a Companhia captou mútuo com a
Elecnor do Brasil Ltda. no valor total de R$ 21.527. O mútuo tinha vencimento
de 40 dias e juros de 10,68% ao ano. O mútuo foi totalmente liquidado pela
Companhia no montante de R$ 22.133. (d) Remuneração da administração - Em 31/12/2019 e 2018 não houve atribuição de pagamentos realizados
pela Companhia aos seus administradores, uma vez que os mesmos recebem
um salário unificado, pago pela Celeo Redes Brasil S.A. e outras afiliadas do
mesmo grupo econômico, considerando o compartilhamento de despesas corporativas comuns, em virtude da atuação dos administradores em todas as
empresas do grupo. 20 Gestão de riscos financeiros: (a) Considerações
gerais e políticas - A Companhia administra seus capitais investidos para assegurar que possa continuar suas atividades e maximizar o retorno dos seus
acionistas. O gerenciamento de riscos tem por objetivo identificar e analisar os
riscos considerados relevantes pela administração, tais como (i) os riscos de
capital, de mercado (ii), de crédito (iii) e de liquidez (iv). A companhia não opeRelatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas e Diretores da Celeo São João do Piauí FV III S.A. - RJ
- Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da Celeo São João
do Piauí FV III S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial
em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para
o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira da Celeo São João do Piauí FV III S.A. em
31/12/2019, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia,
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores - A administração da Companhia é responsável por essas
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa
opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre
esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras,
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo,
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria

rou qualquer tipo de instrumento financeiro derivativo nos exercícios apresentados. i. Gestão de risco de capital - A Companhia administra seu capital com
o objetivo de salvaguardar a continuidade de seus negócios no longo prazo,
oferecendo retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas
e buscando manter uma estrutura de com o objetivo de reduzir o seu custo
de capital. Sempre que necessário para adequar sua estrutura de capital, a
administração pode propor a revisão da política de pagamento de dividendos,
a devolução de capital aos acionistas, a emissão de novas ações ou ainda a
venda de ativos, dentre outras ações de adequação de estrutura de capital. ii.
Gestão de risco de mercado - Este risco é oriundo da possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido a flutuações nas taxas de juros ou outros
indexadores de dívida, tais como índices de preço, que impactem as despesas
financeiras relativas a financiamentos ou o rendimento das aplicações financeiras. Atualmente, o financiamento da Companhia possui taxas pré-fixadas.
iii. Gestão de risco de crédito - O risco de crédito refere-se à possibilidade
da Companhia incorrer em perdas devido ao não cumprimento de obrigações
e compromissos pelas contrapartes. iii.1 Risco de crédito das contrapartes comerciais - A principal exposição a crédito é oriunda da possibilidade
da Companhia incorrer em perdas resultantes do não-recebimento de valores
faturados de suas contrapartes comerciais. Para reduzir este risco e auxiliar
no gerenciamento do risco de inadimplência, a Companhia monitora o volume
de contas a receber de clientes e realiza diversas ações de cobrança, realizadas em conformidade com a regulamentação regulatória, o que inclui ainda
a possibilidade de interrupção do fornecimento. iii.2 Risco de crédito com
instituições financeiras - Para operações envolvendo caixa e equivalentes
de caixa e títulos e valores mobiliários, a Companhia segue as disposições de
sua Política de Risco de Crédito que tem como objetivo a mitigação do risco
por meio da diversificação junto às instituições financeiras e a utilização de
instituições financeiras consideradas de primeira linha. A Companhia realiza o
acompanhamento da exposição com cada contraparte, sua qualidade de crédito e seus ratings de longo prazo publicados pelas agências de rating para as
instituições financeiras com as quais a Companhia possui operações em aberto. iv. Gestão de risco de liquidez - O risco de liquidez é caracterizado pela
possibilidade da Companhia não honrar com seus compromissos nos respectivos vencimentos. A Gestão financeira adotada pela Companhia busca constantemente a mitigação do risco de liquidez, tendo como principais pontos o
alongamento de prazos dos financiamentos, desconcentração de vencimentos
e diversificação de instrumentos financeiros. O permanente monitoramento do
fluxo de caixa permite a identificação de eventuais necessidades de captação
de recursos, com a antecedência necessária para a estruturação e escolha
das melhores fontes. Nos casos em que há sobras de caixa, são realizadas
aplicações financeiras para os recursos excedentes com base na política de
crédito da Companhia, com o objetivo de preservar a liquidez da Companhia e
têm como diretriz alocar ao máximo os recursos em ativos com liquidez diária.
(b) Análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros - A Companhia
efetua testes de análise de sensibilidade conforme requerido pelas normas
contábeis, elaborados com base na exposição líquida às taxas variáveis dos
instrumentos financeiros ativos e passivos em aberto no final do exercício findo em 31/12/2019. Na realização do teste, a Companhia assume que o valor
apresentado estivesse em aberto durante todo esse exercício apresentado.
Foram preparados três cenários de análise de sensibilidade: (i) provável* considera as taxas de juros futuros observados nesta data base; (ii) redução
de 25%; e (iii) redução de 50% do cenário provável, respectivamente.
Cenários
Risco
(i)
(ii)
(iii)
Aplicação financeira
Redução do CDI
(617)
(463)
(308)
Passivo de arrendamento
Aumento do IPCA
209
157
105
Financiamento
Aumento do IPCA
1.749
1.312
875
* fonte: relatório FOCUS de 27 de dezembro de 2019 publicado no site do Banco Central (www.bcb.gov.br). O CDI e o IPCA para o cenário provável (4,25%
e 3,50%) foi considerado da Mediana - TOP 5 média prazo para o ano de
2020. (c) Valor justo e hierarquia dos ativos e passivos financeiros - Os
valores justos são determinados com base nos preços de mercado, quando
disponíveis, ou na falta destes, no valor presente de fluxos de caixa futuros
esperados. Os valores justos de equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e outros ativos e passivos financeiros são equivalentes ou não diferem
significativamente de seus valores contábeis. A hierarquia dos valores justos
dos ativos e passivos financeiros registrados em base recorrente segue os
níveis: (i) nível I - são preços cotados (não ajustados) em mercados ativos
para ativos ou passivos idênticos aos quais a entidade pode ter acesso na
data de mensuração; (ii) nível II - são informações, que não os preços cotados
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos
nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração pelas
demonstrações financeiras - A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos
auditores pela auditoria das demonstrações - 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

ANP dá sinal verde para oferta de
produtos pela transportadora TBG
A Agência Nacional de
Petróleo e Gás (ANP) aprovou o lançamento e a oferta
dos produtos de curto prazo
pela Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG). A notícia
foi veiculada nesta quarta-feira no site da agência reguladora.
A oferta dos produtos de
curto prazo para contratação do serviço de transporte
extraordinário terá periodicidade diária, mensal e
trimestral. As capacidades
de transporte ofertadas para
contratação no curto prazo
são firmes e disponíveis,
pois são remanescentes das
Chamadas Públicas Anuais.
Os carregadores interessados poderão solicitar a contratação da capacidade por
meio de um ou mais produtos, por ponto de entrada e/
ou zona de saída, conforme
seus interesses.
As tarifas para os produtos de curto prazo serão

calculadas tomando-se por
base a tarifa de referência
dos contratos para transporte
firme oriundos das Chamadas Públicas Anuais, sobre
as quais serão aplicadas um
multiplicador, que varia de
acordo com o prazo contratual (diário, mensal ou trimestral).
Segundo a ANP, os processos de oferta e alocação
dos produtos de curto prazo
para prestação de serviços de
transporte serão divulgados
por meio de um calendário
anual pelos transportadores
e pela ANP.
No caso da TBG, os interessados na contratação
dos produtos de curto prazo
poderão acessar a Plataforma de Oferta de Capacidade (POC) a partir do dia
10/09/2020. A disponibilização dos produtos terá início
no dia 14/09/2020 com a publicação da oferta de capacidade para o 4º trimestre de
2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
2ª CONVOCAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 02.2020
OBJETO: Construção da Escola Municipal Anna Maria dos Santos
Perobelli.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0623/2020/04.
RETIRADA DO EDITAL: www.queimados.rj.gov.br-avisos-licitacao ou
na Prefeitura, Rua Hortência, 254 – Centro, das 09:00 às 12:00 horas e
14:00 às 16:00 horas, mediante a entrega de( uma ) RESMA DE PAPAEL
A4, CD – ROM ou DVD – ROM e carimbo do CNPJ da Empresa.
DATA / HORA: 13/10/2020 as 10:00 horas.
Denilson Vilar de Queiros
Presidente – CPLMSO

Receitas
As receitas decorrentes dos produtos de curto
prazo serão destinadas integralmente à Conta Regulatória de responsabilidade
do Transportador, que não
compõem e/ou integram a
Receita Máxima Permitida
aprovada pela ANP, conforme indicada na Nota Técnica
ANP no 013/2019-SIM.
“A aprovação do lançamento desses produtos pela
ANP e pela TBG está alinhada com a Resolução CNPE
nº 16/2019 e com os pilares
do programa Novo Mercado
de Gás, contribuindo para a
transição em direção a um
mercado concorrencial de
gás natural, na medida em
que cria condições para a
ampliação do acesso e para
o aumento da eficiência na
operação e utilização das infraestruturas de transporte”,
destacou a agência reguladora.

incluídos no Nível 1, observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; e (iii) nível III - são informações não observáveis para o ativo ou passivo. Todos os ativos e passivos financeiros foram classificados no nível II e
não houve transferências de níveis no exercício. 21 Eventos subsequentes:
(a) Cobertura de seguros - A Companhia possui como política a contratação
de seguros para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua
atividade. No dia 09/02/2020, a Companhia contratou seguro para sua Central
Geradora Fotovoltaica e está composta por R$ 110.623 de de riscos operacionais, R$ 63.854 de lucros cessantes e R$ 10.000 de responsabilidade civil.
Os seguros vencem no dia 09/02/2021. (b) Finalização da construção - Em
março de 2020 foi finalizada a construção do empreendimento e em abril de
2020 a Companhia entrou em operação comercial. (c) Efeitos do Coronavírus (COVID-19) nas demonstrações financeiras - i. Contexto geral - Em
11/03/2020, a Organização Mundial da Saúde elevou o status do surto de Coronavírus (COVID19) à pandemia mundial. Em escala global, governos passaram a adotar medidas de restrição de mobilidade visando mitigar a disseminação do vírus, repercutindo em abrupta desaceleração da atividade econômica
associado ao expressivo aumento devido aos rumos e impactos da pandemia
no cenário econômico global. No Brasil, os Poderes Executivo e Legislativo
da União publicaram diversos atos normativos para prevenir e conter a pandemia, assim como mitigar os respectivos impactos na economia, com destaque para o Decreto Legislativo nº 6, publicado em 20/03/2020, que declara o
estado de calamidade pública. Os governos estaduais e municipais também
publicaram diversos atos normativos buscando restringir a livre circulação de
pessoas e as atividades comerciais e de serviços, além de viabilizar investimentos emergenciais na área da saúde. Para o exercício findo em 31/12/2020,
a expectativa é que o Brasil registre uma redução do Produto Interno Bruto de
5,77%. ii. Medidas adotadas pela Companhia - Corporativas - • Elaboração
de protocolos específicos para ações relacionadas ao COVID-19; • Reuniões
diárias por videoconferência envolvendo os membros do comitê de crises com
acompanhamento das ações; • Comunicação semanal orientativa e de incentivo à prevenção do COVID-19 através do canal de comunicação; e • Criação
e execução de plano de contingência para o Centro de Operação e Serviço
(redução e revezamento dos times que atuam na sala de controle principal e
equipe de backup em isolamento e pronta para atendimento). Organizacionais - Formação de grupos de trabalho do escritório do Rio de Janeiro e bases, envolvendo 115 colaboradores com apoio do Instituto Integrato, visando
colaborar para a sáude mental dos colaboradores do Grupo Celeo; • Adoção
de home office (exceto para operação e manutenção – plano contingencial) 100% dos escritórios em home office, desde 17/03/2020; • Disponibilização de
serviço médico 24 horas por dia através da telemedicina, com acesso gratuito
e ilimitado para tirar dúvidas pelo celular sobre os cuidados com a família; •
Acompanhamento das consultas pelo teleatendimento através do programa
“Eu saúde” e monitoramento dos casos suspeitos; e • Suporte emocional do
RH aos colaboradores que tiveram parentes afetados pela COVID-19. Ações
externas - • Participação nas associações setoriais (ABRATE e ABSOLAR); •
Apresentação do plano de contingência com as ações de enfrentamento do
COVID-19 a agentes públicos; • Planejamento de ações sociais para apoio
aos municípios ou comunidades; e • Ações junto às associações para manter a
segurança jurídica e regulatória no cumprimento do fluxo de caixa das concessões. iii. Impacto nas demonstrações financeiras - Os efeitos do COVID-19
não registraram impactos nos resultados do Grupo Celeo para o exercício findo em 31/12/2019. Não foram percebidos impactos sobre o nível de inadimplência do contas a receber das concessionárias. Preventivamente, a Companhia revisou seu planejamento estratégico e sensibilizou suas premissas para
possíveis cenários de: • impacto nos índices de arrecadação e nos níveis de
inadimplência; • redução da taxa de juros e capacidade da Companhia para
aceder ao mercado de dívida de curto e médio prazo; e • ruptura na cadeia
de fornecimento de materiais e serviços que impactem nos níveis de capex
previstos para 2020. Os possíveis impactos do COVID-19 divulgados foram
baseados nas melhores estimativas da Administração, a partir da declaração
do estado de calamidade pública pelo Governo Federal. Esses eventos poderão afetar temporariamente os resultados dos negócios em 2020, porém, caso
isto ocorra, haverá gradualmente um retorno previsível ao normal, de modo
que não se espera que isso afete significativamente a recuperabilidade dos
investimentos nos negócios no longo prazo da Companhia. Com base nessas
premissas, a Companhia revisitou suas bases orçamentárias e não observou
impactos projetados para o exercício de 2020.
Francisco Antolin Chica Padilla - Diretor
Bruno Marcell S. M. Melo - Contador - CRC-RJ 111193/O-8
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 manterem em continuidade operacional. - Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração a
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos.
Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2020
KPMG Auditores Independentes Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo
CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Contador CRC RJ-092563/O-1

Nova linha de crédito para
aquisição da casa própria
O Itaú Unibanco lança
oficialmente nesta quinta-feira uma linha de crédito
imobiliário com correção
pela caderneta de poupança. O maior banco privado
do país começará a ofertar
empréstimos para compra
da casa própria com taxa
fixa de 3,99% mais o juro
remuneratório da poupança, chegando a um índice atual de 5,39% ao ano,
conforme material que o
Itaú distribuiu a agentes
imobiliários.
“Na nova linha o cliente
economiza e não tem surpresas desagradáveis ao
longo do contrato, como
acontece no modelo de indexador atrelado ao IPCA
praticado pelos concorrentes”, reportou o Itaú Unibanco no documento ao
qual a Reuters teve acesso.
O principal argumento
de venda para o produto
é a definição de um teto

RENOVAÇÃO DE LICENÇA
AUTO POSTO PISTÃO LTDA., CNPJ 30.252.464/0001-56, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente – SMCA, através do processo nº.14/200.945/2015, a renovação da
Licença Municipal de Recuperação e Operação – LMRO nº 00012/2016
com validade de 07/01/2021 para Posto de Revenda e Abastecimento de
Combustíveis Líquidos e GNV, com serviços de troca de óleo e lavagem de
veículos, e gerenciamento de áreas contaminadas localizado na Estrada
do Tindiba, 530, Jacarepaguá, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.740-360.

de taxa de juros, chegando no máximo a 10,16%
ao ano. O cliente não é
avisado quando a taxa
do contrato subir. Numa
simulação feita pelo banco, a primeira parcela
com taxa de juro da linha tradicional, de 7,3%
ao ano, é de R$ 3.561,
enquanto com a nova a
prestação é de R$ 2.943,
considerando a taxa anual de 5,39%. E o valor do
financiamento total recua
em quase R$ 60 mil, considerando um prazo de 30
anos para um imóvel avaliado em R$ 708 mil, dos
quais 411 mil financiados. Isso, claro, mantida
a atual taxa durante todo
o período.
A nova linha do Itaú
permite o uso do FGTS
como parte do pagamento,
desde que o financiamento
se enquadre nas regras da
Caixa Econômica Fede-

ral. O comprador também
pode compor a renda com
mais uma pessoa.
O produto usa o Sistema
de Amortização Constante
(SAC), que funciona abatendo parte do valor pago
nas parcelas diretamente
do saldo d e imóveis residenciais. O valor de entrada deve ser de no mínimo
18% do valor de avaliação
do bem.
Neste primeiro momento, o Itaú não permitirá
nesta linha a portabilidade
de financiamento feito em
outros bancos. A migração entre a taxa de juros da
poupança para uma pré-fixada ao longo do contrato
também não é permitida. O
banco avaliará pedidos de
migração de linhas atuais
atreladas a outros índices
para este atrelado à poupança. O Itaú divulgará
oficialmente a nova linha
amanhã.

CONCESSÃO DE LMP E REQUERIMENTO DE LMI
Canoa Quebrada Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Outro, CNPJ
08.543.594/0001-99, torna público que recebeu da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente – SMAC, através do processo nº 14/200.535/2015, a
Licença Municipal Prévia (LMP) nº 1325/2020, válida até 02/09/2024, para
desenvolvimento de projeto de construção de grupamento residencial multifamiliar situado na Avenida Cândido Portinari, lote 3 do PAL 49.301 – Barra da Tijuca, e requereu a Licença Municipal de Instalação (LMI).
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CELEO SÃO JOÃO DO PIAUÍ FV VI S.A.
CNPJ nº 30.421.756/0001-75
Relatório da administração - 1. Mensagem da administração: A administração da Celeo São João do Piauí FV VI S.A. (“Companhia”) em atendimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, tem a satisfação de submeter
a apreciação dos senhores acionistas o relatório da administração e as demonstraçãos financeiras em 31/12/2019, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. 2. A Companhia: A Celeo São João do Piauí FV VI S.A.
(“Companhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 11/04/2018 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto social a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem
como a manutenção de redes de transmissão. Em 31/12/2019 e 2018 a Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“CRTR”) possui 100% de participação na Companhia. 3. Principais acontecimentos no exercício: (a) Estágio das
operações - Durante o exercício findo em 31/12/2019, a Companhia encontrava-se em fase de construção do seu parque fotovoltaico. As obras foram concluídas em março de 2020 e a entrada em operação comercial aconteceu em abril
de 2020. (b) Financiamento - Durante o exercício a Companhia recebeu o montante total de 47.966 mil referente ao contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil. (c) Benefício de ICMS - No dia 07/01/2019 a Companhia
obteve do Governo do Estado do Piauí o credenciamento para operar no amparo do regime especial previsto no Decreto n° 13.500, de 23/12/2008. O objeto desse decreto é permitir que a Companhia possa postergar o pagamento do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o diferencial de alíquota. (d) Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) - Durante o exercício findo a Companhia recebeu o valor total de R$ 39.836 mil (R$
3.207 mil em 2018) a título de adiantamento para futuro aumento de capital. O montante de R$ 43.043 mil referente ao AFAC foi integralizado como aporte de capital. 4. Governança corporativa: As práticas de governança da Companhia
buscam fornecer informações aos seus acionistas com qualidade e transparência. (a) Diretoria - A Companhia é administrada por 4 (quatro) diretores, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo eleitos pelos acionistas.
Compete aos diretores, entre outros, a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. 5. Declaração da Diretoria: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, os membros da diretoria, declaram que
revisaram, discutiram e concordam acerca das demonstrações financeiras da Companhia e com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31/12/2019.
Balanços patrimoniais - Em 31 de dezembro - (em milhares de Reais)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercício findo em 2019 e período de 11 de abril a 31/12/2018 (em milhares de Reais)
Nota
2019
2018
Capital Social
Caixa e equivalentes de caixa
8
4.208
3.158
Nota
Subscrito
A integralizar
Integralizado Prejuízos acumulados Total
Impostos e contribuições a recuperar
6
1 Saldo em 11 de abril de 2018 (constituição)
Despesas pagas antecipadamente
157
133 Subscrição de capital em 11 de abril
100
(100)
Total do ativo circulante
4.371
3.293 Integralização de capital em 8 de maio
15 (a)
10
10
10
Títulos e valores mobiliários
9 (a)
1.301
- Integralização de capital em 30 de setembro
15 (a)
90
90
90
Total do realizável a longo prazo
1.301
- Subscrição de capital em 11 de dezembro
15 (a)
43.143
(43.143)
Imobilizado
10
93.174
3.622 Prejuizo do período
(15)
(15)
Total do imobilizado
93.174
3.622 Saldo em 31 de dezembro de 2018
43.243
(43.143)
100
(15)
85
Total do ativo não circulante
94.475
3.622 Integralização de capital
15 (a)
43.043
43.043
- 43.043
Total do ativo
98.846
6.915 Prejuizo do exercício
(324)
(324)
Fornecedores
11
6.760
3.615 Saldo em 31 de dezembro de 2019
43.243
(100)
43.143
(339) 42.804
Financiamento
12
149
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Impostos e contribuições a recolher
128
8
pode
optar
irrevogavelmente
por
apresentar
alterações subsequentes no valor nhia não adotou essas normas na preparação destas demonstrações financeiAdiantamento para futuro aumento de capital
17 (a)
3.207
ras. As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um imTotal do passivo circulante
7.037
6.830 justo do investimento em ORA. Essa escolha é feita investimento por investi- pacto significativo nas demonstrações financeiras da Companhia: (i) AlteraFinanciamento
12
47.241
- mento. Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao ções nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS; (ii) Definição de
ICMS a recolher
13
1.764
- custo amortizado ou ao VJORA, conforme descrito acima, são classificados um negócio (alterações ao CPC 15/IFRS 3); (iii) Definição de materialidade
Total do passivo não circulante
49.005
- como ao VJR. No reconhecimento inicial, a Companhia pode designar de for- (emendas ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8); e (iv) IFRS 17 Contratos de
Total dos passivos
56.042
6.830 ma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda os requisitos Seguros. Embora normas novas ou alteradas que não tenham ou terão efeito
Capital social
15 (a)
43.143
100 para ser mensurado ao custo amortizado ou ao VJORA como ao VJR se isso material sobre as demonstrações financeiras não precisem ser fornecidas, a
Prejuizos acumulados
(339)
(15) eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil que de outra Companhia incluiu todas as normas novas ou alteradas nas demonstrações
Total do patrimônio líquido
42.804
85 forma surgiria. ii. Ativos financeiros - avaliação do modelo de negócios - A financeiras apenas para fins ilustrativos.
Total do passivo e patrimônio líquido
98.846
6.915 Companhia realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que 8 Caixa e equivalentes de caixa
2019
2018
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. um ativo financeiro é mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira Conta corrente
14
33
pela qual o negócio é gerido e as informações são fornecidas à Administração.
Demonstrações do resultado - Exercício findo em 2019 e período
(a)
4.194
3.125
As informações consideradas incluem: (i) as políticas e objetivos estipulados Operações compromissadas
de 11 de abril a 31/12/2018 (em milhares de Reais)
4.208
3.158
para a carteira e o funcionamento prático dessas políticas. Eles incluem a
Nota
2019
2018
questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a obtenção As aplicações financeiras foram proporcionadas substancialmente pela captaServiços de terceiros
16 (a)
(91)
(21) de receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil de ção do financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB). (a) A ComTributos
(80)
- taxa de juros, a correspondência entre a duração dos ativos financeiros e a panhia estruturou seus recursos por meio de operações compromissadas,
Despesas operacionais
(171)
(21) duração de passivos relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realiza- atrelada ao Cetificado de Depósito Interbancário (CDI) do Banco Santander.
Resultado antes das receitas
ção de fluxos de caixa por meio da venda de ativos; (ii) como o desempenho A taxa média de indexação dessas aplicações financeiras foi de 50% do CDI
(despesas) financeiras
(171)
(21) da carteira é avaliado e reportado à Administração da Companhia; (iii) os ris- com vencimento em janeiro de 2020. 9 Títulos e valores mobiliários: (a) Não
Receitas financeiras
7
8 cos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e o ativo financeiro circulante - Para fins de garantia da operação do contrato de financiamento
Despesas financeiras
(156)
(3) mantido naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos são com o Banco do Nordeste do Brasil, a Companhia precisa manter durante todo
Receitas (despesas) financeiras líquidas
(149)
6 gerenciados; (iv) como os gerentes do negócio são remunerados - por exem- o período de amortização do financiamento, recursos em uma conta denomiResultado antes dos impostos
(320)
(15) plo, se a remuneração é baseada no valor justo dos ativos geridos ou nos flu- nada “Conta Reserva”, valores equivalentes a 2,70% do saldo total do finanCorrente
(4)
- xos de caixa contratuais obtidos; e (v) a frequência, o volume e o momento das ciamento. Em 31/12/2019 a totalidade dos recursos estão aplicados no fundo
(4)
- vendas de ativos financeiros nos períodos anteriores, os motivos de tais ven- de investimento “BNB Conta Reserva FIC FI Renda Fixa Referenciado DI” do
Imposto de renda e contribuição social
Prejuízo do exercício/período
(324)
(15) das e suas expectativas sobre vendas futuras. As transferências de ativos fi- banco BNB. A Composição da carteira está dvidida em títulos públicos federais
Resultado por ação
nanceiros para terceiros em transações que não se qualificam para o desreco- e operações compromissadas. A rentabilidade do fundo (líquida de despesas,
Resultado por ação - básico e diluído (em R$)
(0,01)
(0,15) nhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente com o re- mas não de impostos) no exercício findo em 2019 foi de 4,92%.
Bens em
Adto. a
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. conhecimento contínuo dos ativos da Companhia. Os ativos financeiros manconstrução Fornecedor Total
tidos para negociação ou gerenciados com desempenho avaliado com base 10 Imobilizado
Demonstrações do resultado abrangente - Exercício findo em 2019
no valor justo são mensurados ao valor justo por meio do resultado. iii. Ativos Em 11/04/2018
e período de 11 de abril a 31/12/2018 (em milhares de Reais)
816
2.806
3.622
financeiros - avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são so- Adições
2019
2018
816
2.806
3.622
mente pagamentos de principal e de juros - Para fins dessa avaliação, o Em 31 de dezembro de 2018
Prejuízo do exercício/período
(324)
(15) ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo financeiro no reconhecimento Adições
88.576
976 89.553
Outros resultados abrangentes
- inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma contraprestação pelo valor do dinhei- Em 31 de dezembro de 2019
89.392
3.782 93.174
Prejuízo do exercício/período
(324)
(15) ro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto du- As principais adições referem-se: (i) aos materiais e equipamentos (módulos,
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. rante um determinado período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos seguidores solares - “tracker”, inversores, transformadores e cabos condutoDemonstrações dos fluxos de caixa - Exercício findo em 2019 e período de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), as- res) e (ii) a prestação de serviço de gerenciamento da obra. A construção da
de 11 de abril a 31/12/2018 (em milhares de Reais)
sim como uma margem de lucro. A Companhia considera os termos contra- planta foi concluída em março de 2020 e sua entrada em operação comercial
tuais do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa contratuais são somen- aconteceu em abril de 2020.
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Nota
2019
2018
2019
2018
Prejuízo do exercício/período
(324)
(15) te pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o ativo 11 Fornecedores
5.328
2.564
(324)
(15) financeiro contém um termo contratual que poderia mudar o momento ou o Materiais e serviços
(a)
1.432
1.051
valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que ele não atenderia essa Parte relacionada
Variações em:
6.760
3.615
- Impostos e contribuições a recuperar
(5)
(1) condição. Ao fazer essa avaliação, a Companhia considera: (i) eventos contin- Despesas pagas antecipadamente
(24)
(134) gentes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de caixa; (ii) termos (a) Veja nota explicativa 17 (b).
2019
2018
- Fornecedores
11
3.489
3.615 que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis; (iii) o pré-pa- 12 Financiamento
(a)
47.966
- Impostos e contribuições a recolher
120
8 gamento e a prorrogação do prazo; e (iv) os termos que limitam o acesso da Captação
(b)
(757)
- ICMS a recolher
13
1.764
- Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos (por exemplo, baseados na Custo de transação
274
- Financiamento - pagamento de juros
12
(124)
- performance de um ativo). O pagamento antecipado é consistente com o crité- Juros
(124)
rio de pagamentos do principal e juros caso o valor do pré-pagamento repre- Amortização - juros
Caixa líquido proveniente
31
das atividades operacionais
4.896
3.473 sente, em sua maior parte, valores não pagos do principal e de juros sobre o Amortização - custo de transação
48.116
valor do principal pendente - o que pode incluir uma compensação razoável Financiamento
Fluxo de caixa das atividades de investimento
(726)
Títulos e valores mobiliários
(1.301)
- pela rescisão antecipada do contrato. Além disso, com relação a um ativo fi- Custo de transação
47.390
Imobilizado
10
(89.553) (3.622) nanceiro adquirido por um valor menor ou maior do que o valor nominal do
contrato, a permissão ou a exigência de pré-pagamento por um valor que re- No dia 20/12/2018 a Companhia assinou contrato de financiamento com o
Caixa líquido utilizado
nas atividades de investimento
(90.854) (3.622) presente o valor nominal do contrato mais os juros contratuais (que também Banco do Nordeste do Brasil, destinado à construção do empreendimento fopode incluir compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato) acu- tovoltaico. O valor total do financiamento é de R$ 67.480. Em 31/12/2019 o
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital
100 mulados (mas não pagos) são tratadas como consistentes com esse critério se BNB havia desembolsado o montante de R$ 47.966. Sobre a dívida incide a
Financiamento - captação
12
47.966
- o valor justo do pré-pagamento for insignificante no reconhecimento inicial. iv. Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais (TFC) e Juros Básicos Fixos (JBF)
Mútuo - captação
17 (c)
26.836
- Ativos financeiros - mensuração subsequente e ganhos e perdas - iv.1 à taxa de 2,5707% a.a.. Os juros remuneratórios são pagos trimestralmente
Mútuo - liquidação
17 (c) (27.630)
- Ativos financeiros a VJR - Esses ativos são mensurados subsequentemente entre dezembro de 2018 a julho de 2022 e mensalmente a partir de agosto de
Adiantamento para futuro aumento de capital
17 (a)
39.836
3.207 ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é 2022, juntamente com as prestações do principal, até a data do vencimento
reconhecido no resultado. iv.2 Ativos financeiros ao custo amortizado - Es- em janeiro de 2039. A segregação entre circulante e não circulante está detaCaixa líquido proveniente
das atividades de financiamento
87.008
3.307 ses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando lhada abaixo.
2019
2018
Aumento em caixa e equivalentes de caixa
1.050
3.158 o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por im149
pairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
47.241
no início do exercício/período
3.158
- reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é Não circulante
47.390
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
4.208
3.158 reconhecido no resultado. iv.3 Instrumentos de dívida a VJORA - Esses atiAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. vos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A receita de juros cal- O vencimento das parcelas reconhecidas no não circulante está detalhado
culada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e im- abaixo:
Notas explicativas às demonstrações financeiras
2019
pairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são reco(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
3.513
nhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é Em 2021
1 Contexto operacional: A Celeo São João do Piauí FV VI S.A. (“Compa- reclassificado para o resultado. iv.4 Instrumentos patrimoniais a VJORA - Em 2022
4.711
nhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 11/04/2018 e está esta- Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. Os dividen- Em 2023
6.218
belecida na cidade Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto social a dos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividendo Em 2024
6.010
geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem como a represente claramente uma recuperação de parte do custo do investimento. A partir de 2025
26.789
manutenção de redes de transmissão. Durante o exercício findo em 31/12/2019 Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são reclassifi47.241
a Companhia encontrava-se em fase de construção do seu parque fotovoltai- cados para o resultado. v. Passivos financeiros - classificação, mensura- O contrato de financiamento possui cláusula (as principais estão citadas a
co. As obras foram concluídas em março de 2020 e a entrada em operação ção subsequente e ganhos e perdas - Os passivos financeiros foram classi- seguir) de vencimento antecipado, exigindo o imediato pagamento da dívida,
comercial aconteceu em abril de 2020. Veja nota explicativa de eventos subse- ficados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo finan- caso a Companhia: • Deixe de cumprir qualquer obrigação estabelecida no
quentes. Em 31/12/2019 a Companhia é controlada pela Celeo Redes Trans- ceiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso contrato e não sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis para as obrigações
missão e Renováveis S.A. (“Celeo Redes Renováveis”), subsidiária integral da for classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for desig- precuniárias ou 30 (trinta) dias corridos para as obrigações pecuniárias; • Sofra
Celeo Redes Brasil S.A. 1.1 Outorga - A Companhia saiu vencedora no Leilão nado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao protesto de dívida líquida e certa, superior a R$ 5.000; • Uma vez efetivada
nº 001/2018 e firmou o contrato de Outorga (“Contrato”) com o Ministério de VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é sua entrada em operação comercial, suspender suas atividades por mais de
Minas e Energia em 18/09/2018. O contrato tem como objetivo a implantação reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente 60 (sessenta) dias; • Venha a ser declarada impedido, por normas do Banco
e exploração da Central Geradora Fotovoltaica Etesa 17 São João do Piaui I. mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A Central do Brasil, de participar de operações de crédito; • Remova os bens
O empreendimento possui 29.976 kW de capacidade instalada e 8.400 kW despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. financiados, bem como gravar, alienar, arrendar, ceder, transferir de qualquer
médios de garantia física de energia, constituída por vinte e uma unidades Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no forma em favor de terceiros os bens financiados ou os imóveis nos quais tegeradoras de 1.364 kW e uma unidade geradora de 1.332 kW. A energia elétri- resultado. (c) Desreconhecimento - i. Ativos financeiros - A Companhia nham sido incorporados, exceto para a constituição de garantias em favor dos
ca produzida pela Companhia destina-se a comercialização na modalidade de desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de bancos que irão emitir a Fiança Bancária; • Peça recuperação judicial, ou for
Produção Independente de Energia Elétrica. O Contrato prevê a implementa- caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos contra- decretada a sua falência; e • Altere o controle acionário sem prévia e expresção do sistema de transmissão de interesse restrito da usina UFV Etesa 17 tuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro sa anuência do BNB. Em 31/12/2019, a Companhia estava em conformidade
São João do Piauí I constituído de uma substação elevadora de 34,5/500 kV em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da com as cláusulas de vencimento antecipado. (b) Refere-se aos custos com
junto a Central Geradora, e uma linha em 500 kV com aproximadamente onze titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual a Companhia nem comissões bancárias, honorários de advogados e consultores financeiros para
quilômetro de extensão, em circuito simples, interligado a subestação elevado- transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titula- obtenção do financiamento. 13 ICMS a recolher: No dia 07/01/2019 a Comra à subestação São João do Piauí. O Contrato foi assinado no dia 18/09/2018 ridade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo finan- panhia obteve do Governo do Estado do Piauí o credenciamento para operar
e tem vigência de 35 anos. As obras foram concluídas em março de 2020 e a ceiro. A Companhia realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no amparo do regime especial previsto no Decreto nº 13.500, de 23/12/2008.
entrada em operação comercial aconteceu em abril de 2020. 2 Base de pre- no balanço patrimonial, mas mantém todos ou substancialmente todos os ris- O objeto desse decreto consite no diferimento do lançamento e do pagamento
paração: Declaração de conformidade - As demonstrações financeiras fo- cos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos financeiros do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido relatiram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, in- não são desreconhecidos. ii. Passivos financeiros - A Companhia desreco- vamente ao diferencial de alíquota incidente nas operações de aquisição intecluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contá- nhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, can- restadual e de importação do exterior de máquinas, equipamentos e materiais
beis (CPC). A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela dire- celada ou expira. A Companhia também desreconhece um passivo financeiro destinados à captação, geração e transmissão de energia solar ou eólica, para
toria em 27/08/2020. Detalhes sobre as principais políticas contábeis da Com- quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado incorporação ao ativo imobilizado de estabelecimentos beneficiários. O ICMS
panhia está apresentadas na nota explicativa 6. Todas as informações relevan- são substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro será pago no momento da desincorporação dos bens do ativo imobilizado ou
tes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo. No desreconhe- até 31 de dezembro de 2034, o que ocorrer primeiro. 14 Passivos contingenevidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela administração na sua cimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a tes: Em 31/12/2019 e 2018 a Companhia não possui passivos contingentes.
gestão. 3 Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demonstrações contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo 15 Patrimônio líquido: (a) Capital social - A Companhia foi constituída no dia
financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Com- caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. (d) Compensação 11 de abril de 2018 com subscrição de capital no valor de R$ 100. Nos dias 8
panhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, ex- - Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apre- de maio e 30 de setembro houve integralização de R$ 10 e R$90, respectivaceto quando indicado de outra forma. 4 Uso de estimativas e julgamentos: sentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia te- mente. No dia 11/12/2018, a acionista aprovou o aumento do capital social da
Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou nha atualmente um direito legalmente executável de compensar os valores e Companhia em R$ 43.143. Esse valor foi totalmente subscrito. A integralização
estimativas e julgamentos que afetam a aplicação das políticas contábeis e os tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e do capital ocorreu com a integralização do AFAC. Durante o exercício findo
valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados liquidar o passivo simultaneamente. (e) Instrumentos financeiros derivati- em 31/12/2019 a Companhia integralizou o valor total de R$ 43.043 do capital
reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e julgamentos são vos - A companhia não operou qualquer tipo de instrumentos financeiros deri- aprovado descrito anteriormente. Em 31/12/2019 capital social integralizado
revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas vativos nos exercícios apresentados. 6.2 Caixa e Equivalentes de Caixa - é de R$ 43.143 dividido em 43.143.128 ações ordinárias nominativas e sem
prospectivamente. 5 Base de mensuração: As demonstrações financeiras Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários à vista e valor nominal. Todas as ações são detidas pela Celeo Redes Renováveis.
foram preparadas com base no custo histórico, com exceção de determinados aplicações financeiras de curto prazo. São operações de alta liquidez, sem 16 Serviços de terceiros: (a) Despesas operacionais
2019
2018
instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. 6 restrição de uso, prontamente conversíveis em um montante conhecido de Consultorias e assesorias
(64)
(21)
Principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis adotadas caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. 6.3 Imo- Publicações
(27)
pela Companhia estão descritas a seguir. 6.1 Instrumentos financeiros - (a) bilizado - (a) Reconhecimento e mensuração - Itens do imobilizado são
(91)
(21)
Reconhecimento e mensuração incial - Os ativos e passivos financeiros são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, que inclui os 17 Transações com partes relacionadas: (a) Adiantamento para futuro aureconhecidos inicialmente quando a Companhia se torna parte das disposi- custos dos empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação acumulada e mento de capital - Durante o exercício findo em 31/12/2019 a companhia reções contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja um quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (“impairment”) cebeu o valor total de R$ 39.836 (R$ 3.207 em 2018) a título de adiantamento
contas a receber de clientes sem um componente de financiamento significati- acumuladas. 6.4 Ajuste a valor presente de ativos e passivos - Os ativos e para futuro aumento de capital. O montante de R$ 43.043 referente ao AFAC
vo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, passivos monetários de longo prazo são atualizados monetariamente e, por- foi integralizado como aporte de capital. (b) Transações comerciais - A Celeo
para um item não mensurado ao valor justo por meio do resultado (VJR), os tanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de Redes Brasil S.A. pagou despesas da Companhia. Em 31/12/2019 o saldo em
custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emis- ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado, aberto com a Celeo é de R$ 1.432 (R$ 1.051 em 31/12/2018) e está reconhesão. Um contas a receber de clientes sem um componente significativo de fi- se considerado relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas cido na rubrica de fornecedores. (c) Mútuo - Durante o exercício a Companhia
nanciamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. (b) Classifica- em conjunto. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a captou mútuo com a Elecnor do Brasil Ltda. no valor total de R$ 26.836. O
ção e mensuração subsequente - i. Ativos financeiros - No reconhecimen- valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contra- mútuo tinha vencimento de 40 dias e juros de 10,68% ao ano. O mútuo foi
to inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: (i) ao custo tuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos totalmente liquidado pela Companhia no montante de R$ 27.630. (d) Remuneamortizado; (ii) ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJO- ativos e passivos. Com base nas análises efetuadas e na melhor estimativa da ração da administração - Em 31/12/2019 e 2018 não houve atribuição de paRA) - instrumento de dívida; (iii) ao VJORA - instrumento patrimonial; ou (iv) ao administração da Companhia. 7 Novas normas e interpretações: (a) Mudan- gamentos realizados pela Companhia aos seus administradores, uma vez que
VJR. Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao re- ças nas principais políticas contábeis - i. CPC 06 (R2) - Arrendamentos - os mesmos recebem um salário unificado, pago pela Celeo Redes Brasil S.A.
conhecimento inicial, a não ser que a Companhia mude o modelo de negócios No início de um contrato, o Companhia avalia se um contrato é ou contém um e outras afiliadas do mesmo grupo econômico, considerando o compartilhapara a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros arrendamento. Um contrato é, ou contém um arrendamento, se o contrato mento de despesas corporativas comuns, em virtude da atuação dos adminisafetados são reclassificados no primeiro dia do período de apresentação pos- transferir o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período tradores em todas as empresas do grupo. 18 Gestão de riscos financeiros:
terior à mudança no modelo de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao de tempo em troca de contraprestação. Para avaliar se um contrato transfere (a) Considerações gerais e políticas - A Companhia administra seus capitais
custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for designado o direito de controlar o uso de um ativo identificado, a Companhia utiliza a de- investidos para assegurar que possa continuar suas atividades e maximizar
como mensurado ao VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de negócios cujo finição de arrendamento no CPC 06(R2). A Companhia não identificou impac- o retorno dos seus acionistas. O gerenciamento de riscos tem por objetivo
objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contra- tos na adoção da norma em 1º/01/2019. ii. ICPC 22 - Incerteza sobre trata- identificar e analisar os riscos considerados relevantes pela administração, tais
tuais; e (ii) seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de mento de tributos sobre o lucro - Esta Interpretação esclarece como aplicar como (i) os riscos de capital, de mercado (ii), de crédito (iii) e de liquidez (iv).
caixa que são relativos somente ao pagamento de principal e juros sobre o os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 32 quando há incerte- A companhia não operou qualquer tipo de instrumento financeiro derivativo
valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é mensurado ao VJORA za sobre os tratamentos de tributo sobre o lucro. Nessa circunstância, a enti- nos exercícios apresentados. i. Gestão de risco de capital - A Companhia
se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado dade deverá reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou administra seu capital com o objetivo de salvaguardar a continuidade de seus
ao VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido passivo, aplicando os requisitos do CPC 32 com base em lucro tributável (pre- negócios no longo prazo, oferecendo retorno aos acionistas e benefícios às
tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de juízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não outras partes interessadas e buscando manter uma estrutura de com o objeativos financeiros; e (ii) seus termos contratuais geram, em datas específicas, utilizados e alíquotas fiscais determinados, aplicando esta Interpretação. A tivo de reduzir o seu custo de capital. Sempre que necessário para adequar
fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor Companhia não identificou impactos na adoção da norma em 1º/01/2019. (b) sua estrutura de capital, a administração pode propor a revisão da política de
principal em aberto. No reconhecimento inicial de um investimento em um ins- Novas normas e interpretações ainda não efetivas - Uma série de novas pagamento de dividendos, a devolução de capital aos acionistas, a emissão de
trumento patrimonial que não seja mantido para negociação, a Companhia normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º/01/2020. A Compa- novas ações ou ainda a venda de ativos, dentre outras ações de adequação
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de estrutura de capital. ii. Gestão de risco de mercado - Este risco é oriundo
da possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido a flutuações nas taxas de juros ou outros indexadores de dívida, tais como índices de preço, que
impactem as despesas financeiras relativas a financiamentos ou o rendimento
das aplicações financeiras. Atualmente, o financiamento da Companhia possui
taxas pré-fixadas. iii. Gestão de risco de crédito - O risco de crédito refere-se
à possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido ao não cumprimento
de obrigações e compromissos pelas contrapartes. iii.1 Risco de crédito das
contrapartes comerciais - A principal exposição a crédito é oriunda da possibilidade da Companhia incorrer em perdas resultantes do não-recebimento de
valores faturados de suas contrapartes comerciais. Para reduzir este risco e
auxiliar no gerenciamento do risco de inadimplência, a Companhia monitora o
volume de contas a receber de clientes e realiza diversas ações de cobrança,
realizadas em conformidade com a regulamentação regulatória, o que inclui
ainda a possibilidade de interrupção do fornecimento. iii.2 Risco de crédito
com instituições financeiras - Para operações envolvendo caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, a Companhia segue as disposições de sua Política de Risco de Crédito que tem como objetivo a mitigação do
risco por meio da diversificação junto às instituições financeiras e a utilização
de instituições financeiras consideradas de primeira linha. A Companhia realiza o acompanhamento da exposição com cada contraparte, sua qualidade de
crédito e seus ratings de longo prazo publicados pelas agências de rating para
as instituições financeiras com as quais a Companhia possui operações em
aberto. iv. Gestão de risco de liquidez - O risco de liquidez é caracterizado
pela possibilidade da Companhia não honrar com seus compromissos nos
respectivos vencimentos. A Gestão financeira adotada pela Companhia busca
constantemente a mitigação do risco de liquidez, tendo como principais pontos
o alongamento de prazos dos financiamentos, desconcentração de vencimentos e diversificação de instrumentos financeiros. O permanente monitoramento
do fluxo de caixa permite a identificação de eventuais necessidades de captação de recursos, com a antecedência necessária para a estruturação e escolha das melhores fontes. Nos casos em que há sobras de caixa, são realizadas
aplicações financeiras para os recursos excedentes com base na política de
crédito da Companhia, com o objetivo de preservar a liquidez da Companhia e
têm como diretriz alocar ao máximo os recursos em ativos com liquidez diária.
(b) Análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros - A Companhia
efetua testes de análise de sensibilidade conforme requerido pelas normas
contábeis, elaborados com base na exposição líquida às taxas variáveis dos
instrumentos financeiros ativos e passivos em aberto no final do exercício findo em 31/12/2019. Na realização do teste, a Companhia assume que o valor
apresentado estivesse em aberto durante todo esse exercício apresentado.
Foram preparados três cenários de análise de sensibilidade: (i) provável* considera as taxas de juros futuros observados nesta data base; (ii) redução
de 25%; e (iii) redução de 50% do cenário provável, respectivamente.

Cenários
Risco
(i)
(ii)
(iii)
Aplicação financeira
Redução do CDI
(234)
(175)
(117)
Financiamento
Aumento do IPCA
1.684
1.263
842
* fonte: relatório FOCUS de 27/12/2019 publicado no site do Banco Central
(www.bcb.gov.br). O CDI e o IPCA para o cenário provável (4,25% e 3,50%) foi
considerado da Mediana - TOP 5 média prazo para o ano de 2020. (c) Valor
justo e hierarquia dos ativos e passivos financeiros - Os valores justos
são determinados com base nos preços de mercado, quando disponíveis, ou
na falta destes, no valor presente de fluxos de caixa futuros esperados. Os
valores justos de equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e outros
ativos e passivos financeiros são equivalentes ou não diferem significativamente de seus valores contábeis. A hierarquia dos valores justos dos ativos e
passivos financeiros registrados em base recorrente segue os níveis: (i) nível
I - são preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou
passivos idênticos aos quais a entidade pode ter acesso na data de mensuração; (ii) nível II - são informações, que não os preços cotados incluídos no
Nível 1, observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; e (iii)
nível III - são informações não observáveis para o ativo ou passivo. Todos
os ativos e passivos financeiros foram classificados no nível II e não houve
transferências de níveis no exercício. 19 Eventos subsequentes: (a) Cobertura de seguros - A Companhia possui como política a contratação de
seguros para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade. No dia 09/02/2020, a Companhia contratou seguro para sua Central
Geradora Fotovoltaica e está composta por R$ 110.623 de de riscos operacionais, R$ 63.854 de lucros cessantes e R$ 10.000 de responsabilidade civil.
Os seguros vencem no dia 09/02/2021. (b) Finalização da construção - Em
março de 2020 foi finalizada a construção do empreendimento e em abril de
2020 a Companhia entrou em operação comercial. (c) Efeitos do Coronavírus (COVID-19) nas demonstrações financeiras - i. Contexto geral - Em
11/03/2020, a Organização Mundial da Saúde elevou o status do surto de Coronavírus (COVID19) à pandemia mundial. Em escala global, governos passaram a adotar medidas de restrição de mobilidade visando mitigar a disseminação do vírus, repercutindo em abrupta desaceleração da atividade econômica
associado ao expressivo aumento devido aos rumos e impactos da pandemia
no cenário econômico global. No Brasil, os Poderes Executivo e Legislativo
da União publicaram diversos atos normativos para prevenir e conter a pandemia, assim como mitigar os respectivos impactos na economia, com destaque para o Decreto Legislativo nº 6, publicado em 20/03/2020, que declara o
estado de calamidade pública. Os governos estaduais e municipais também
publicaram diversos atos normativos buscando restringir a livre circulação de
pessoas e as atividades comerciais e de serviços, além de viabilizar investimentos emergenciais na área da saúde. Para o exercício findo em 31/12/2020,
a expectativa é que o Brasil registre uma redução do Produto Interno Bruto de

5,77%. ii. Medidas adotadas pela Companhia - Corporativas - • Elaboração
de protocolos específicos para ações relacionadas ao COVID-19; • Reuniões
diárias por videoconferência envolvendo os membros do comitê de crises com
acompanhamento das ações; • Comunicação semanal orientativa e de incentivo à prevenção do COVID-19 através do canal de comunicação; e • Criação
e execução de plano de contingência para o Centro de Operação e Serviço
(redução e revezamento dos times que atuam na sala de controle principal e
equipe de backup em isolamento e pronta para atendimento). Organizacionais - • Formação de grupos de trabalho do escritório do Rio de Janeiro e bases, envolvendo 115 colaboradores com apoio do Instituto Integrato, visando
colaborar para a sáude mental dos colaboradores do Grupo Celeo; • Adoção
de home office (exceto para operação e manutenção – plano contingencial) 100% dos escritórios em home office, desde 17/03/2020; • Disponibilização de
serviço médico 24 horas por dia através da telemedicina, com acesso gratuito
e ilimitado para tirar dúvidas pelo celular sobre os cuidados com a família; •
Acompanhamento das consultas pelo teleatendimento através do programa
“Eu saúde” e monitoramento dos casos suspeitos; e • Suporte emocional do
RH aos colaboradores que tiveram parentes afetados pela COVID-19. Ações
externas - • Participação nas associações setoriais (ABRATE e ABSOLAR);
• Apresentação do plano de contingência com as ações de enfrentamento do
COVID-19 a agentes públicos; • Planejamento de ações sociais para apoio
aos municípios ou comunidades; e • Ações junto às associações para manter a segurança jurídica e regulatória no cumprimento do fluxo de caixa das
concessões. iii. Impacto nas demonstrações financeiras - Os efeitos do
COVID-19 não registraram impactos nos resultados do Grupo Celeo para o
exercício findo em 31/12/2019. Não foram percebidos impactos sobre o nível
de inadimplência do contas a receber das concessionárias. Preventivamente,
a Companhia revisou seu planejamento estratégico e sensibilizou suas premissas para possíveis cenários de: • impacto nos índices de arrecadação e
nos níveis de inadimplência; • redução da taxa de juros e capacidade da Companhia para aceder ao mercado de dívida de curto e médio prazo; e • ruptura
na cadeia de fornecimento de materiais e serviços que impactem nos níveis
de capex previstos para 2020. Os possíveis impactos do COVID-19 divulgados
foram baseados nas melhores estimativas da Administração, a partir da declaração do estado de calamidade pública pelo Governo Federal. Esses eventos
poderão afetar temporariamente os resultados dos negócios em 2020, porém,
caso isto ocorra, haverá gradualmente um retorno previsível ao normal, de
modo que não se espera que isso afete significativamente a recuperabilidade
dos investimentos nos negócios no longo prazo da Companhia. Com base
nessas premissas, a Companhia revisitou suas bases orçamentárias e não
observou impactos projetados para o exercício de 2020.
Francisco Antolin Chica Padilla - Diretor
Bruno Marcell S. M. Melo - Contador - CRC-RJ 111193/O-8

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas e Diretores da Celeo São João do Piauí FV VI S.A. - RJ
- Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da Celeo São João
do Piauí FV VI S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial
em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Celeo São João do Piauí FV VI S.A. em 31/12/2019,
o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações
financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações
que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores - A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as
demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se
esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações
financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra for-

ma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a
este respeito. Responsabilidades da administração pelas demonstrações
financeiras - A administração é responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela
auditoria das demonstrações - 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 manterem em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral,
a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2020

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

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.

KPMG Auditores Independentes Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo
CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Contador CRC RJ-092563/O-1

Obras do Rodoanel Norte
serão retomadas em 2021

O governador de São
Paulo, João Doria, anunciou nesta quarta-feira que
as obras do Rodoanel Norte, paralisadas desde 2018,
quando o Ministério Público
apontou indícios de superfaturamento, serão retomadas
em fevereiro de 2021.
O trecho norte do Rodoanel Mario Covas, previsto para ser aberto em 2019,
terá 44 quilômetros (km) de
extensão no eixo principal,
passando pelos municípios
de São Paulo, Arujá e Guarulhos, e mantendo uma ligação exclusiva de 3,6 km
com o Aeroporto Internacional de Guarulhos.
O trajeto serve de interligação com as rodovias estaduais e federais, desviando
grande parte do trânsito das
Marginais Tietê e Pinheiros.
Segundo Doria, a via fará
confluência com a Avenida
Raimundo Pereira Maga-

lhães (SP-332), enquanto,
no Trecho Leste, a intersecção será feita com a Rodovia Presidente Dutra (BR116). Terá quatro faixas de
rolagem por sentido entre o
Rodoanel Oeste e a Rodovia Fernão Dias (BR-381)
e três faixas de rolagem no
trecho entre a Fernão Dias
(BR-381) e a Via Dutra (BR116). Todo o Rodoanel soma
176,5 km.
O governador explica
que o edital de licitação de
retomada das obras será publicado nesta quinta-feira,
no Diário Oficial do estado.
“Depois de vários anos como
obra paralisada, vai gerar 12
mil novos empregos em São
Paulo e um investimento de
R$ 1,6 bilhão. É o último
trecho pendente dessa gigantesca obra de engenharia”,
disse Doria.
O trecho norte está dividido em seis lotes, e o prazo

para a conclusão varia de 15
meses (lotes 2, 4 e 5) a 24
meses (1, 3 e 6).
O trecho norte do Rodoanel, segundo o governo, vai
ganhar um sistema de acompanhamento e compliance
para aumentar a transparência da obra. Uma central de
monitoramento vai funcionar 24 horas por dia com
imagens de câmeras e drones
espalhados pelos seis lotes.
As informações estarão disponíveis em um portal.
Além disso, um sistema
de rastreamento com chips
será instalado em todos os
veículos da obra - caminhões
e tratores - para acompanhar
os trabalhos em tempo real.
Uma das grandes preocupações em relação à obra do
Rodoanel Norte é com relação ao meio ambiente. O trecho norte passa pela Serra da
Cantareira, uma imensa área
verde do estado. Outro pro-

blema era com relação aos
moradores dessas regiões
que serão afetados pela obra.
O secretário de Logística
e Transportes, João Octaviano, disse que a obra já tem
todas as licenças ambientais.
E que a engenharia optou
pela colocação de túneis de
grande capacidade evitando agressão maior ao meio
ambiente, especialmente no
lote 3.
“Quanto às comunidades
lindeiras, há uma preocupação bastante grande e há um
capítulo nesse edital de proteção a essas comunidades.
Muitos desses condomínios
cresceram nos últimos anos
e estão próximos da área de
domínio do Rodoanel. Haverá uma ação de proteção
às pessoas que moram ali
ao lado do Rodoanel, sem
que haja maior complicação
durante o período de obras”,
explicou o secretário.

Gastos com supermercados
crescem 42,61% em julho
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

A Mobills, startup de gestão de finanças pessoais,
analisou dados de mais de
20 mil usuários do aplicativo entre os meses de janeiro
e julho de 2020, e constatou
que os gastos com supermercado cresceram em julho
42,61% em comparação com
o primeiro mês do ano.
Em março, início da quarentena no Brasil, os gastos
com supermercado tiveram
uma queda de, aproximadamente, 10% em comparação
com fevereiro. Para o CEO
da Mobills, Carlos Terceiro,
a queda no mês de março está
relacionada com o medo das
pessoas diante da incerteza

da pandemia. Os próximos
meses representaram crescimento, em abril 36,27% em
comparação com março. Em
maio, um aumento mais tímido de 9,56% com abril. Já
em junho, mês que tivemos
aumento da flexibilização do
isolamento em muitos Estados, houve uma queda de
3,92% em comparação com
maio. Em julho, os gastos
com supermercado voltaram
a aumentar, no total 8,83%
em comparação com o período anterior.
O estudo dos dados também analisou crescimento no
ticket médio das compras realizadas pelos usuários do app.

Nos três primeiros meses
do ano, o valor médio registrado era de R$ 450. Em
abril, o valor subiu 39,66%
em comparação com março e em maio continuou
a aumentar, atingindo um
valor de ticket médio de
R$ 644,96. Carlos Terceiro explica que é possível
supor que essa despesa
com mercado aumentou
ao ponto que de outras
categorias
diminuíram,
como de lazer e viagem.
“Com as pessoas passando
mais tempo em casa e preparando a maior parte de suas
refeições é natural que o aumento ocorra”.

Já em junho, o ticket médio demonstrou queda de
7,19% em comparação com
maio, o que Carlos Terceiro
vê também como um movimento esperado com a
flexibilização do isolamento e reabertura parcial dos
restaurantes. Em julho, o ticket médio teve um pequeno
crescimento em comparação
com o período anterior, de
1,69%. Apesar da queda e do
baixo crescimento, os valores de ticket médio ainda são
bem superiores em comparação com os três primeiros
meses do ano, já que tiveram
média de R$ 598,61, em junho, e R$ 608,70, em julho.

Financeiro
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CELEO SÃO JOÃO DO PIAUÍ FV V S.A.
CNPJ nº 30.456.405/0001-08
Relatório da administração - 1. Mensagem da administração: A administração da Celeo São João do Piauí FV V S.A. (“Companhia”) em atendimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, tem a satisfação de submeter à
apreciação dos senhores acionistas o relatório da administração e as demonstraçãos financeiras em 31/12/2019, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. 2. A Companhia: A Celeo São João do Piauí FV V S.A. (“Companhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 11/04/2018 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto social a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem como a
manutenção de redes de transmissão. Em 31/12/2019 e 2018 a Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“CRTR”) possui 100% de participação na Companhia. 3. Principais acontecimentos no exercício: (a) Estágios das operações - Durante o exercício findo em 31/12/2019, a Companhia encontrava-se em fase de construção do seu parque fotovoltaico. As obras foram concluídas em março de 2020 e a entrada em operação comercial aconteceu em abril de
2020. (b) Financiamento - Durante o exercício a Companhia recebeu o montante total de 58.833 mil referente ao contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil. (c) Benefício de ICMS - No dia 07/01/2019 a Companhia
obteve do Governo do Estado do Piauí o credenciamento para operar no amparo do regime especial previsto no Decreto n° 13.500, de 23/12/2008. O objeto desse decreto é permitir que a Companhia possa postergar o pagamento do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o diferencial de alíquota. (d) Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) - Durante o exercício findo a Companhia recebeu o valor total de R$ 40.872 mil
(R$ 2.957 mil em 2018) a título de adiantamento para futuro aumento de capital e devolveu o valor de R$ 550 mil. O montante de R$ 43.143 mil referente ao AFAC foi integralizado como aporte de capital. 4. Governança corporativa:
As práticas de governança da Companhia buscam fornecer informações aos seus acionistas com qualidade e transparência. (a) Diretoria - A Companhia é administrada por 4 (quatro) diretores, com mandato de 3 (três) anos, permitida a
reeleição, sendo eleitos pelos acionistas. Compete aos diretores, entre outros, a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. 5. Declaração da Diretoria: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias,
os membros da diretoria, declaram que revisaram, discutiram e concordam acerca das demonstrações financeiras da Companhia e com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31/12/2019.
Balanços patrimoniais - Em 31 de dezembro - (em milhares de Reais)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercício findo em 2019 e período de 11 de abril a 31/12/2018 (em milhares de Reais)
Nota
2019
2018
Capital Social
Caixa e equivalentes de caixa
8
4.242
2.910
Nota
Subscrito
A integralizar
Integralizado Prejuízos acumulados
Total
Títulos e valores mobiliários
9 (a)
10.005
- Saldo em 11 de abril de 2018 (constituição)
Impostos e contribuições a recuperar
14
1 Subscrição de capital em 11 de abril
100
(100)
Despesas pagas antecipadamente
95
133 Integralização de capital em 8 de maio
15 (a)
10
10
10
Total do ativo circulante
14.356
3.045 Integralização de capital em 30 de setembro
15 (a)
90
90
90
Títulos e valores mobiliários
9 (b)
1.461
- Subscrição de capital em 11 de dezembro
15 (a)
43.143
(43.143)
Total do realizável a longo prazo
1.461
- Prejuizo do período
(15)
(15)
Imobilizado
10
89.464
3.378 Saldo em 31 de dezembro de 2018
43.243
(43.143)
100
(15)
85
Total do imobilizado
89.464
3.378 Integralização de capital
15 (a)
43.143
43.143
43.143
Total do ativo não circulante
90.925
3.378 Prejuizo do exercício
(72)
(72)
Total do ativo
105.281
6.423 Saldo em 31 de dezembro de 2019
43.243
43.243
(87) 43.156
Fornecedores
11
6.278
3.373
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Financiamento
12
168
- pela venda de ativos financeiros; e (ii) seus termos contratuais geram, em base em lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não
Impostos e contribuições a recolher
234
8 datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados, apliAdiantamento para futuro aumento de capital
17 (a)
2.957 juros sobre o valor principal em aberto. No reconhecimento inicial de um inves- cando esta Interpretação. A Companhia não identificou impactos na adoção da
Total do passivo circulante
6.680
6.338 timento em um instrumento patrimonial que não seja mantido para negocia- norma em 1º/01/2019. (b) Novas normas e interpretações ainda não efetiFinanciamento
12
53.061
- ção, a Companhia pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações vas - Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados
ICMS a recolher
13
2.248
- subsequentes no valor justo do investimento em ORA. Essa escolha é feita após 1º/01/2020. A Companhia não adotou essas normas na preparação desAdiantamento para futuro aumento de capital
17 (a)
136
- investimento por investimento. Todos os ativos financeiros não classificados tas demonstrações financeiras. As seguintes normas alteradas e interpretaTotal do passivo não circulante
55.445
- como mensurados ao custo amortizado ou ao VJORA, conforme descrito aci- ções não deverão ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras
Total dos passivos
62.125
6.338 ma, são classificados como ao VJR. No reconhecimento inicial, a Companhia da Companhia: (i) Alterações nas referências à estrutura conceitual nas norCapital social
15 (a)
43.243
100 pode designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma mas IFRS; (ii) Definição de um negócio (alterações ao CPC 15/IFRS 3); (iii)
Prejuizos acumulados
(87)
(15) atenda os requisitos para ser mensurado ao custo amortizado ou ao VJORA Definição de materialidade (emendas ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8); e (iv)
Total do patrimônio líquido
43.156
85 como ao VJR se isso eliminar ou reduzir significativamente um descasamento IFRS 17 Contratos de Seguros. Embora normas novas ou alteradas que não
Total do passivo e patrimônio líquido
105.281
6.423 contábil que de outra forma surgiria. ii. Ativos financeiros - avaliação do tenham ou terão efeito material sobre as demonstrações financeiras não preAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. modelo de negócios - A Companhia realiza uma avaliação do objetivo do cisem ser fornecidas, a Companhia incluiu todas as normas novas ou alteraDemonstrações do resultado - Exercício findo em 2019 e período
modelo de negócios em que um ativo financeiro é mantido em carteira porque das nas demonstrações financeiras apenas para fins ilustrativos.
de 11 de abril a 31/12/2018 (em milhares de Reais)
isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as informações 8 Caixa e equivalentes de caixa
2019
2018
são fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem: (i) as Conta corrente
7
39
Nota
2019
2018
(a)
4.235
2.871
Serviços de terceiros
16 (a)
(89)
(20) políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático des- Operações compromissadas
4.242
2.910
Tributos
(83)
- sas políticas. Eles incluem a questão de saber se a estratégia da AdministraDespesas operacionais
(172)
(20) ção tem como foco a obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção As aplicações financeiras foram proporcionadas substancialmente pela captade um determinado perfil de taxa de juros, a correspondência entre a duração ção do financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB). (a) A ComResultado antes das receitas
(despesas) financeiras
(172)
(20) dos ativos financeiros e a duração de passivos relacionados ou saídas espe- panhia estruturou seus recursos por meio de operações compromissadas,
Receitas financeiras
262
8 radas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da venda de ativos; atrelada ao Cetificado de Depósito Interbancário (CDI) do Banco Santander.
Despesas financeiras
(158)
(3) (ii) como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração da A taxa média de indexação dessas aplicações financeiras foi de 50% do CDI
Receitas (despesas) financeiras líquidas
104
5 Companhia; (iii) os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios com vencimento em janeiro de 2020. 9 Títulos e valores mobiliários: (a)
Resultado antes dos impostos
(68)
(15) (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de negócios) e a maneira como Circulante - Em 31/12/2019 a totalidade dos recursos está aplicada no fundo
Corrente
(4)
- aqueles riscos são gerenciados; (iv) como os gerentes do negócio são remu- de investimento “BNB Automático FI Renda Fixa Curto Prazo” do banco BNB.
(4)
- nerados - por exemplo, se a remuneração é baseada no valor justo dos ativos A Composição da carteira está dvidida em títulos de emissão e títulos de renda
Imposto de renda e contribuição social
Prejuízo do exercício/período
(72)
(15) geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e (v) a frequência, o volume fixa prefixados do Tesouro Nacional e operações compromissadas. A rentabilie o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos anteriores, os dade do fundo (líquida de despesas, mas não de impostos) no exercício findo
Resultado por ação
Resultado por ação - básico e diluído (em R$)
(0,00)
(0,15) motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras. As transfe- em 2019 foi de 3,33%. (b) Não circulante - Para fins de garantia da operação
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. rências de ativos financeiros para terceiros em transações que não se qualifi- do contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil, a Compacam para o desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira nhia precisa manter durante todo o período de amortização do financiamento,
Demonstrações do resultado abrangente - Exercício findo em 2019
consistente com o reconhecimento contínuo dos ativos da Companhia. Os recursos em uma conta denominada “Conta Reserva”, valores equivalentes
e período de 11 de abril a 31/12/2018 (em milhares de Reais)
ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com desempe- a 2,70% do saldo total do financiamento. Em 31/12/2019 a totalidade dos re2019
2018
nho avaliado com base no valor justo são mensurados ao valor justo por meio cursos estão aplicados no fundo de investimento “BNB Conta Reserva FIC FI
Prejuízo do exercício/período
(72)
(15) do resultado. iii. Ativos financeiros - avaliação sobre se os fluxos de caixa Renda Fixa Referenciado DI” do banco BNB. A Composição da carteira está
Outros resultados abrangentes
- contratuais são somente pagamentos de principal e de juros - Para fins dvidida em títulos públicos federais e operações compromissadas. A rentabiliPrejuízo do exercício/período
(72)
(15) dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo financeiro dade do fundo (líquida de despesas, mas não de impostos) no exercício findo
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma contraprestação em 2019 foi de 4,92%.
Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercício findo em 2019 e período pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor
Bens em
Adto. a
de 11 de abril a 31/12/2018 (em milhares de Reais)
principal em aberto durante um determinado período de tempo e pelos outros 10 Imobilizado
construção Fornecedor Total
riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e cus- Em 11/04/2018
Nota
2019
2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
816
2.561
3.378
Prejuízo do exercício/período
(72)
(15) tos administrativos), assim como uma margem de lucro. A Companhia consi- Adições
816
2.561
3.378
(72)
(15) dera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa Em 31 de dezembro de 2018
contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a ava- Adições
84.260
1.827 86.087
Variações em:
85.076
4.388 89.464
- Títulos e valores mobiliários
(10.005)
- liação sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual que poderia Em 31 de dezembro de 2019
- Impostos e contribuições a recuperar
(13)
(1) mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que ele As principais adições referem-se: (i) aos materiais e equipamentos (módulos,
- Despesas pagas antecipadamente
38
(134) não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, a Companhia conside- seguidores solares - “tracker”, inversores, transformadores e cabos conduto- Fornecedores
11
2.940
3.373 ra: (i) eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de res) e (ii) a prestação de serviço de gerenciamento da obra. A construção da
- Impostos e contribuições a recolher
226
9 caixa; (ii) termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variá- planta foi concluída em março de 2020 e sua entrada em operação comercial
- ICMS a recolher
2.248
- veis; (iii) o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e (iv) os termos que limi- aconteceu em abril de 2020.
2019
2018
- Financiamento - pagamento de juros
12
(152)
- tam o acesso da Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos (por exem- 11 Fornecedores
plo, baseados na performance de um ativo). O pagamento antecipado é Materiais e serviços
4.847
2.322
Caixa líquido proveniente
(a)
1.431
1.051
das atividades operacionais
(4.790)
3.232 consistente com o critério de pagamentos do principal e juros caso o valor do Parte relacionada
pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores não pagos do princi6.278
3.373
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Títulos e valores mobiliários
(1.461)
- pal e de juros sobre o valor do principal pendente - o que pode incluir uma (a) Veja nota explicativa 17 (b).
2019
2018
Imobilizado
10
(86.087) (3.378) compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato. Além disso, com 12 Financiamento
relação a um ativo financeiro adquirido por um valor menor ou maior do que o Captação
(a)
53.833
Caixa líquido utilizado
(b)
(807)
nas atividades de investimento
(87.548) (3.378) valor nominal do contrato, a permissão ou a exigência de pré-pagamento por Custo de transação
um valor que represente o valor nominal do contrato mais os juros contratuais Juros
320
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
(152)
Integralização de capital
100 (que também pode incluir compensação razoável pela rescisão antecipada do Amortização - juros
35
Financiamento - captação
12
53.833
- contrato) acumulados (mas não pagos) são tratadas como consistentes com Amortização - custo de transação
54.001
Mútuo - captação
17 (c)
19.540
- esse critério se o valor justo do pré-pagamento for insignificante no reconheci- Financiamento
(772)
Mútuo - liquidação
17 (c) (20.025)
- mento inicial. iv. Ativos financeiros - mensuração subsequente e ganhos e Custo de transação
53.229
Adiantamento para futuro aumento de capital
17 (a)
40.322
2.957 perdas - iv.1 Ativos financeiros a VJR - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita (a) No dia 20/12/2018 a Companhia assinou contrato de financiamento com
Caixa líquido proveniente
das atividades de financiamento
93.670
3.057 de dividendos, é reconhecido no resultado. iv.2 Ativos financeiros ao custo o Banco do Nordeste do Brasil, destinado à construção do empreendimento
Aumento em caixa e equivalentes de caixa
1.332
2.910 amortizado - Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo fotovoltaico. O valor total do financiamento é de R$ 67.480. Em 31/12/2019 o
amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é redu- BNB havia desembolsado o montante de R$ 56.067. Sobre a dívida incide a
Caixa e equivalentes de caixa
no início do exercício/período
2.910
- zido por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais (TFC) e Juros Básicos Fixos (JBF)
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
4.242
2.910 e o impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no à taxa de 2,5707% a.a.. Os juros remuneratórios são pagos trimestralmente
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. desreconhecimento é reconhecido no resultado. iv.3 Instrumentos de dívida entre dezembro de 2018 a julho de 2022 e mensalmente a partir de agosto de
a VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A 2022, juntamente com as prestações do principal, até a data do vencimento
Notas explicativas às demonstrações financeiras
receita de juros calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e per- em janeiro de 2039. A segregação entre circulante e não circulante está deta(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
das cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados lhada abaixo.
1 Contexto operacional: A Celeo São João do Piauí FV V S.A. (“Compa- líquidos são reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado acu2019
2018
nhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 11/04/2018 e está esta- mulado em ORA é reclassificado para o resultado. iv.4 Instrumentos patri- Circulante
168
belecida na cidade Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto social a moniais a VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao va- Não circulante
53.061
geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem como a lor justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos
53.229
manutenção de redes de transmissão. Durante o exercício findo em 31/12/2019 que o dividendo represente claramente uma recuperação de parte do custo do O vencimento das parcelas reconhecidas no não circulante está detalhado
a Companhia encontrava-se em fase de construção do seu parque fotovoltai- investimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca abaixo:
co. As obras foram concluídas em março de 2020 e a entrada em operação são reclassificados para o resultado. v. Passivos financeiros - classificação,
2019
comercial aconteceu em abril de 2020. Veja nota explicativa de eventos sub- mensuração subsequente e ganhos e perdas - Os passivos financeiros fo- Em 2021
3.943
sequentes. Em 31/12/2019 a Companhia é controlada pela Celeo Redes ram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um pas- Em 2022
5.287
Transmissão e Renováveis S.A. (“Celeo Redes Renováveis”), subsidiária inte- sivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do re- Em 2023
6.979
gral da Celeo Redes Brasil S.A. 1.1 Outorga - A Companhia saiu vencedora sultado caso for classificado como mantido para negociação, for um derivativo Em 2024
6.745
no Leilão nº 001/2018 e firmou o contrato de Outorga (“Contrato”) com o Minis- ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros A partir de 2025
30.107
tério de Minas e Energia em 18/09/2018. O contrato tem como objetivo a im- mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, in53.061
plantação e exploração da Central Geradora Fotovoltaica Etesa 17 São João cluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são O contrato de financiamento possui cláusula (as principais estão citadas a
do Piaui I. O empreendimento possui 29.976 kW de capacidade instalada e subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de seguir) de vencimento antecipado, exigindo o imediato pagamento da dívida,
8.400 kW médios de garantia física de energia, constituída por vinte e uma juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconheci- caso a Companhia: • Deixe de cumprir qualquer obrigação estabelecida no
unidades geradoras de 1.364 kW e uma unidade geradora de 1.332 kW. A dos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é contrato e não sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis para as obrigações preenergia elétrica produzida pela Companhia destina-se a comercialização na reconhecido no resultado. (c) Desreconhecimento - i. Ativos financeiros - A cuniárias ou 30 (trinta) dias corridos para as obrigações pecuniárias; • Sofra
modalidade de Produção Independente de Energia Elétrica. O Contrato prevê Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais protesto de dívida líquida e certa, superior a R$ 5.000; • Uma vez efetivada
a implementação do sistema de transmissão de interesse restrito da usina aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os sua entrada em operação comercial, suspender suas atividades por mais de
UFV Etesa 17 São João do Piauí I constituído de uma substação elevadora de direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um 60 (sessenta) dias; • Venha a ser declarada impedido, por normas do Banco
34,5/500 kV junto a Central Geradora, e uma linha em 500 kV com aproxima- ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e Central do Brasil, de participar de operações de crédito; • Remova os bens
damente onze quilômetro de extensão, em circuito simples, interligado a su- benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual a financiados, bem como gravar, alienar, arrendar, ceder, transferir de qualquer
bestação elevadora à subestação São João do Piauí. O Contrato foi assinado Companhia nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e forma em favor de terceiros os bens financiados ou os imóveis nos quais teno dia 18/09/2018 e tem vigência de 35 anos. As obras foram concluídas em benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle nham sido incorporados, exceto para a constituição de garantias em favor dos
março de 2020 e a entrada em operação comercial aconteceu em abril de sobre o ativo financeiro. A Companhia realiza transações em que transfere bancos que irão emitir a Fiança Bancária; • Peça recuperação judicial, ou for
2020. 2 Base de preparação: Declaração de conformidade - As demonstra- ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou substan- decretada a sua falência; e • Altere o controle acionário sem prévia e expresções financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis ado- cialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, sa anuência do BNB. Em 31/12/2019, a Companhia estava em conformidade
tadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pro- os ativos financeiros não são desreconhecidos. ii. Passivos financeiros - A com as cláusulas de vencimento antecipado. (b) Refere-se aos custos com
nunciamentos Contábeis (CPC). A emissão das demonstrações financeiras foi Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação con- comissões bancárias, honorários de advogados e consultores financeiros para
autorizada pela diretoria em 27/08/2020. Detalhes sobre as principais políticas tratual é retirada, cancelada ou expira. A Companhia também desreconhece obtenção do financiamento. 13 ICMS a recolher: No dia 07/01/2019 a Comcontábeis da Companhia está apresentadas na nota explicativa 6. Todas as um passivo financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de caixa panhia obteve do Governo do Estado do Piauí o credenciamento para operar
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que um novo no amparo do regime especial previsto no Decreto nº 13.500, de 23/12/2008.
elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela admi- passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor jus- O objeto desse decreto consite no diferimento do lançamento e do pagamento
nistração na sua gestão. 3 Moeda funcional e moeda de apresentação: Es- to. No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido retas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que lativamente ao diferencial de alíquota incidente nas operações de aquisição
funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. interestadual e de importação do exterior de máquinas, equipamentos e matemais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4 Uso de estimativas (d) Compensação - Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o riais destinados à captação, geração e transmissão de energia solar ou eólica,
e julgamentos: Na preparação destas demonstrações financeiras, a Adminis- valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, para incorporação ao ativo imobilizado de estabelecimentos beneficiários. O
tração utilizou estimativas e julgamentos que afetam a aplicação das políticas a Companhia tenha atualmente um direito legalmente executável de compen- ICMS será pago no momento da desincorporação dos bens do ativo imobilicontábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. sar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de zado ou até 31/12/2034, o que ocorrer primeiro. 14 Passivos contingentes:
Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e julga- realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (e) Instrumentos finan- Em 31/12/2019 e 2018 a Companhia não possui passivos contingentes. 15
mentos são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são re- ceiros derivativos - A companhia não operou qualquer tipo de instrumentos Patrimônio líquido: (a) Capital social - A Companhia foi constituída no dia
conhecidas prospectivamente. 5 Base de mensuração: As demonstrações financeiros derivativos nos exercícios apresentados. 6.2 Caixa e Equivalen- 11/04/2018 com subscrição de capital no valor de R$ 100. Nos dias 8 de maio
financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção de tes de Caixa - Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancá- e 30 de setembro houve integralização de R$ 10 e R$90, respectivamente.
determinados instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do rios à vista e aplicações financeiras de curto prazo. São operações de alta li- No dia 11/12/2018, a acionista aprovou o aumento do capital social da Comresultado. 6 Principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis quidez, sem restrição de uso, prontamente conversíveis em um montante panhia em R$ 43.143. Esse valor foi totalmente subscrito. A integralização do
adotadas pela Companhia estão descritas a seguir. 6.1 Instrumentos finan- conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de capital ocorreu com a integralização do AFAC. Durante o exercício findo em
ceiros - (a) Reconhecimento e mensuração incial - Os ativos e passivos fi- valor. 6.3 Imobilizado - (a) Reconhecimento e mensuração - Itens do imobi- 31/12/2019 a Companhia integralizou o valor total do capital aprovado descrito
nanceiros são reconhecidos inicialmente quando a Companhia se torna parte lizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, que anteriormente. Em 31/12/2019 capital social integralizado é de R$ 43.243 dividas disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que inclui os custos dos empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação acu- dido em 43.243.128 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Todas
seja um contas a receber de clientes sem um componente de financiamento mulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável as ações são detidas pela Celeo Redes Renováveis.
significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, (“impairment”) acumuladas. 6.4 Ajuste a valor presente de ativos e passi- 16 Serviços de terceiros: (a) Despesas operacionais
2019
2018
acrescido, para um item não mensurado ao valor justo por meio do resultado vos - Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados mone- Consultorias e assesorias
(64)
(25)
(VJR), os custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição tariamente e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a Publicações
(25)
ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente significati- valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado, e
(89)
(25)
vo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. (b) somente registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações 17 Transações com partes relacionadas: (a) Adiantamento para futuro
Classificação e mensuração subsequente - i. Ativos financeiros - No reco- financeiras tomadas em conjunto. Para fins de registro e determinação de re- aumento de capital - Durante o exercício findo em 31/12/2019 a companhia
nhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: (i) ao levância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os recebeu o valor total de R$ 40.872 (R$ 2.957 em 2018) a título de adiantamencusto amortizado; (ii) ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implí- to para futuro aumento de capital e devolveu o valor de R$ 550. O montan(VJORA) - instrumento de dívida; (iii) ao VJORA - instrumento patrimonial; ou cita, dos respectivos ativos e passivos. Com base nas análises efetuadas e na te de R$ 43.143 referente ao AFAC foi integralizado como aporte de capital.
(iv) ao VJR. Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente melhor estimativa da administração da Companhia. 7 Novas normas e inter- (b) Transações comerciais - A Celeo Redes Brasil S.A. pagou despesas da
ao reconhecimento inicial, a não ser que a Companhia mude o modelo de pretações: (a) Mudanças nas principais políticas contábeis - i. CPC 06 Companhia. Em 31/12/2019 o saldo em aberto com a Celeo é de R$ 1.431 (R$
negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos fi- (R2) - Arrendamentos - No início de um contrato, o Companhia avalia se um 1.051 em 31/12/2018) e está reconhecido na rubrica de fornecedores. (c) Múnanceiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apresen- contrato é ou contém um arrendamento. Um contrato é, ou contém um arren- tuo - Durante o exercício a Companhia captou mútuo com a Elecnor do Brasil
tação posterior à mudança no modelo de negócios. Um ativo financeiro é men- damento, se o contrato transferir o direito de controlar o uso de um ativo iden- Ltda. no valor total de R$ 19.540. O mútuo tinha vencimento de 40 dias e juros
surado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for tificado por um período de tempo em troca de contraprestação. Para avaliar se de 10,68% ao ano. O mútuo foi totalmente liquidado pele Companhia no mondesignado como mensurado ao VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de um contrato transfere o direito de controlar o uso de um ativo identificado, a tante de R$ 20.025. (d) Remuneração da administração - Em 31/12/2019
negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de Companhia utiliza a definição de arrendamento no CPC 06(R2). A Companhia e 2018 não houve atribuição de pagamentos realizados pela Companhia aos
caixa contratuais; e (ii) seus termos contratuais geram, em datas específicas, não identificou impactos na adoção da norma em 1º/01/2019. ii. ICPC 22 - In- seus administradores, uma vez que os mesmos recebem um salário unificafluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento de principal e juros certeza sobre tratamento de tributos sobre o lucro - Esta Interpretação do, pago pela Celeo Redes Brasil S.A. e outras afiliadas do mesmo grupo
sobre o valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é mensurado ao esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do econômico, considerando o compartilhamento de despesas corporativas coVJORA se atender ambas as condições a seguir e não for designado como CPC 32 quando há incerteza sobre os tratamentos de tributo sobre o lucro. muns, em virtude da atuação dos administradores em todas as empresas do
mensurado ao VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de negócios cujo obje- Nessa circunstância, a entidade deverá reconhecer e mensurar seu tributo grupo. 18 Gestão de riscos financeiros: (a) Considerações gerais e polítivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando os requisitos do CPC 32 com ticas - A Companhia administra seus capitais investidos para assegurar que
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possa continuar suas atividades e maximizar o retorno dos seus acionistas.
O gerenciamento de riscos tem por objetivo identificar e analisar os riscos
considerados relevantes pela administração, tais como (i) os riscos de capital,
de mercado (ii), de crédito (iii) e de liquidez (iv). A companhia não operou
qualquer tipo de instrumento financeiro derivativo nos exercícios apresentados. i. Gestão de risco de capital - A Companhia administra seu capital com
o objetivo de salvaguardar a continuidade de seus negócios no longo prazo,
oferecendo retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas
e buscando manter uma estrutura de com o objetivo de reduzir o seu custo
de capital. Sempre que necessário para adequar sua estrutura de capital, a
administração pode propor a revisão da política de pagamento de dividendos,
a devolução de capital aos acionistas, a emissão de novas ações ou ainda a
venda de ativos, dentre outras ações de adequação de estrutura de capital. ii.
Gestão de risco de mercado - Este risco é oriundo da possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido a flutuações nas taxas de juros ou outros
indexadores de dívida, tais como índices de preço, que impactem as despesas
financeiras relativas a financiamentos ou o rendimento das aplicações financeiras. Atualmente, o financiamento da Companhia possui taxas pré-fixadas.
iii. Gestão de risco de crédito - O risco de crédito refere-se à possibilidade
da Companhia incorrer em perdas devido ao não cumprimento de obrigações
e compromissos pelas contrapartes. iii.1 Risco de crédito das contrapartes comerciais - A principal exposição a crédito é oriunda da possibilidade
da Companhia incorrer em perdas resultantes do não-recebimento de valores
faturados de suas contrapartes comerciais. Para reduzir este risco e auxiliar
no gerenciamento do risco de inadimplência, a Companhia monitora o volume
de contas a receber de clientes e realiza diversas ações de cobrança, realizadas em conformidade com a regulamentação regulatória, o que inclui ainda
a possibilidade de interrupção do fornecimento. iii.2 Risco de crédito com
instituições financeiras - Para operações envolvendo caixa e equivalentes
de caixa e títulos e valores mobiliários, a Companhia segue as disposições de
sua Política de Risco de Crédito que tem como objetivo a mitigação do risco
por meio da diversificação junto às instituições financeiras e a utilização de
instituições financeiras consideradas de primeira linha. A Companhia realiza
o acompanhamento da exposição com cada contraparte, sua qualidade de
crédito e seus ratings de longo prazo publicados pelas agências de rating para
as instituições financeiras com as quais a Companhia possui operações em
aberto. iv. Gestão de risco de liquidez - O risco de liquidez é caracterizado
pela possibilidade da Companhia não honrar com seus compromissos nos
respectivos vencimentos. A Gestão financeira adotada pela Companhia busca
constantemente a mitigação do risco de liquidez, tendo como principais pontos
o alongamento de prazos dos financiamentos, desconcentração de vencimentos e diversificação de instrumentos financeiros. O permanente monitoramento do fluxo de caixa permite a identificação de eventuais necessidades de
captação de recursos, com a antecedência necessária para a estruturação
e escolha das melhores fontes. Nos casos em que há sobras de caixa, são
realizadas aplicações financeiras para os recursos excedentes com base na
política de crédito da Companhia, com o objetivo de preservar a liquidez da
Companhia e têm como diretriz alocar ao máximo os recursos em ativos com
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas e Diretores da Celeo São João do Piauí FV V S.A. - RJ Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da Celeo São João do
Piauí FV V S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em
31/12/2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Celeo São João do Piauí FV V S.A. em 31/12/2019, o desempenho
de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para
opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades
dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações
financeiras e o relatório dos auditores - A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de
auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações
financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e,
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se,

liquidez diária. (b) Análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros
- A Companhia efetua testes de análise de sensibilidade conforme requerido
pelas normas contábeis, elaborados com base na exposição líquida às taxas
variáveis dos instrumentos financeiros ativos e passivos em aberto no final do
exercício findo em 31/12/2019. Na realização do teste, a Companhia assume que o valor apresentado estivesse em aberto durante todo esse exercício
apresentado. Foram preparados três cenários de análise de sensibilidade: (i)
provável* - considera as taxas de juros futuros observados nesta data base; (ii)
redução de 25%; e (iii) redução de 50% do cenário provável, respectivamente.
Cenários
Risco
(i)
(ii)
(iii)
Aplicação financeira
Redução do CDI
(667)
(500)
(334)
Financiamento
Aumento do IPCA
1.890
1.418
945
* fonte: relatório FOCUS de 27/12/2019 publicado no site do Banco Central
(www.bcb.gov.br). O CDI e o IPCA para o cenário provável (4,25% e 3,50%) foi
considerado da Mediana - TOP 5 média prazo para o ano de 2020. (c) Valor
justo e hierarquia dos ativos e passivos financeiros - Os valores justos
são determinados com base nos preços de mercado, quando disponíveis, ou
na falta destes, no valor presente de fluxos de caixa futuros esperados. Os
valores justos de equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e outros
ativos e passivos financeiros são equivalentes ou não diferem significativamente de seus valores contábeis. A hierarquia dos valores justos dos ativos e
passivos financeiros registrados em base recorrente segue os níveis: (i) nível
I - são preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou
passivos idênticos aos quais a entidade pode ter acesso na data de mensuração; (ii) nível II - são informações, que não os preços cotados incluídos no
Nível 1, observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; e (iii)
nível III - são informações não observáveis para o ativo ou passivo. Todos
os ativos e passivos financeiros foram classificados no nível II e não houve
transferências de níveis no exercício. 19 Eventos subsequentes: (a) Cobertura de seguros - A Companhia possui como política a contratação de
seguros para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade. No dia 09/02/2020, a Companhia contratou seguro para sua Central
Geradora Fotovoltaica e está composta por R$ 110.623 de de riscos operacionais, R$ 63.854 de lucros cessantes e R$ 10.000 de responsabilidade civil.
Os seguros vencem no dia 09/02/2021. (b) Finalização da construção - Em
março de 2020 foi finalizada a construção do empreendimento e em abril de
2020 a Companhia entrou em operação comercial. (c) Efeitos do Coronavírus (COVID-19) nas demonstrações financeiras - i. Contexto geral - Em
11/03/2020, a Organização Mundial da Saúde elevou o status do surto de Coronavírus (COVID19) à pandemia mundial. Em escala global, governos passaram a adotar medidas de restrição de mobilidade visando mitigar a disseminação do vírus, repercutindo em abrupta desaceleração da atividade econômica
associado ao expressivo aumento devido aos rumos e impactos da pandemia
no cenário econômico global. No Brasil, os Poderes Executivo e Legislativo
da União publicaram diversos atos normativos para prevenir e conter a pandemia, assim como mitigar os respectivos impactos na economia, com destaque para o Decreto Legislativo nº 6, publicado em 20/03/2020, que declara o

estado de calamidade pública. Os governos estaduais e municipais também
publicaram diversos atos normativos buscando restringir a livre circulação de
pessoas e as atividades comerciais e de serviços, além de viabilizar investimentos emergenciais na área da saúde. Para o exercício findo em 31/12/2020,
a expectativa é que o Brasil registre uma redução do Produto Interno Bruto de
5,77%. ii. Medidas adotadas pela Companhia - Corporativas - • Elaboração
de protocolos específicos para ações relacionadas ao COVID-19; • Reuniões
diárias por videoconferência envolvendo os membros do comitê de crises com
acompanhamento das ações; • Comunicação semanal orientativa e de incentivo à prevenção do COVID-19 através do canal de comunicação; e • Criação
e execução de plano de contingência para o Centro de Operação e Serviço
(redução e revezamento dos times que atuam na sala de controle principal e
equipe de backup em isolamento e pronta para atendimento). Organizacionais - • Formação de grupos de trabalho do escritório do Rio de Janeiro e bases, envolvendo 115 colaboradores com apoio do Instituto Integrato, visando
colaborar para a sáude mental dos colaboradores do Grupo Celeo; • Adoção
de home office (exceto para operação e manutenção – plano contingencial) 100% dos escritórios em home office, desde 17/03/2020; • Disponibilização de
serviço médico 24 horas por dia através da telemedicina, com acesso gratuito
e ilimitado para tirar dúvidas pelo celular sobre os cuidados com a família; •
Acompanhamento das consultas pelo teleatendimento através do programa
“Eu saúde” e monitoramento dos casos suspeitos; e • Suporte emocional do
RH aos colaboradores que tiveram parentes afetados pela COVID-19. Ações
externas - • Participação nas associações setoriais (ABRATE e ABSOLAR);
• Apresentação do plano de contingência com as ações de enfrentamento do
COVID-19 a agentes públicos; • Planejamento de ações sociais para apoio
aos municípios ou comunidades; e • Ações junto às associações para manter a
segurança jurídica e regulatória no cumprimento do fluxo de caixa das concessões. iii. Impacto nas demonstrações financeiras - Os efeitos do COVID-19
não registraram impactos nos resultados do Grupo Celeo para o exercício
findo em 31/12/2019. Não foram percebidos impactos sobre o nível de inadimplência do contas a receber das concessionárias. Preventivamente, a Companhia revisou seu planejamento estratégico e sensibilizou suas premissas para
possíveis cenários de: • impacto nos índices de arrecadação e nos níveis de
inadimplência; • redução da taxa de juros e capacidade da Companhia para
aceder ao mercado de dívida de curto e médio prazo; e • ruptura na cadeia
de fornecimento de materiais e serviços que impactem nos níveis de capex
previstos para 2020. Os possíveis impactos do COVID-19 divulgados foram
baseados nas melhores estimativas da Administração, a partir da declaração
do estado de calamidade pública pelo Governo Federal. Esses eventos poderão afetar temporariamente os resultados dos negócios em 2020, porém, caso
isto ocorra, haverá gradualmente um retorno previsível ao normal, de modo
que não se espera que isso afete significativamente a recuperabilidade dos
investimentos nos negócios no longo prazo da Companhia. Com base nessas
premissas, a Companhia revisitou suas bases orçamentárias e não observou
impactos projetados para o exercício de 2020.
Francisco Antolin Chica Padilla - Diretor
Bruno Marcell S. M. Melo - Contador - CRC-RJ 111193/O-8

com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos
nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração pelas
demonstrações financeiras - A administração é responsável pela elaboração
e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando,
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela
auditoria das demonstrações - 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 manterem em continuidade operacional. - Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração a
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e
das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2020

Países árabes da África exportam
produtos têxteis ao Brasil
Com uma participação
que cresce nos últimos
anos, três países árabes
se destacam na exportação de produtos têxteis ao
Brasil. O principal deles
é o Marrocos, que gerou
receita cambial de US$
6,99 milhões no primeiro
semestre de 2020. Em seguida, vem o Egito, com
US$ 5,14 milhões no mesmo período, seguido pela
Tunísia, que movimentou
US$ 1,92 milhão.
O Marrocos e a Tunísia
exportam principalmente
peças de vestuário ao Brasil. Embora os embarques
dos dois países viessem em
uma crescente em 2019
frente a 2018, essa lógica
mudou no primeiro semestre de 2020. No primeiro
semestre deste ano, a Tunísia teve recuo na receita
dos envios ao Brasil, em
33%, frente ao mesmo período de 2019. E o Marrocos, embarcou menos 48%
ao Brasil de janeiro a julho
de 2020. Na foto acima,
confecção no Marrocos.
Já o Egito tem suas vendas ao Brasil focadas em
fios de algodão de fibra
longa. Os egípcios, que já
tinham exportações em
queda em 2019, viram diminuir em 12% suas receitas com embarques de
produtos têxteis aos brasileiros.
O menor desempenho
dos árabes acompanha a
curva do setor têxtil que,
como um todo, está reduzindo suas compras
frente à crise gerada pela
pandemia do novo coronavírus. “Tivemos menor
demanda, e por isso os dados gerais, não apenas dos
árabes, de 2019 não de-

vem se repetir em 2020”,
afirmou o presidente da
Associação Brasileira da
Indústria Têxtil e Confecção (Abit), Fernando
Pimentel. A expectativa é
que haja queda de 25% na
importação total do setor
em 2020.
Na lista de nações árabes que embarcam produtos têxteis ao Brasil há,
ainda, outros países como
Emirados Árabes Unidos
e Arábia Saudita. Estes,
no entanto, exportam um
volume pequeno frente
aos três países árabes na
África. “Estes três países
árabes são tradicionais
produtores. O Marrocos
produz e exporta muito
ao mercado europeu. Os
grandes exportadores são
asiáticos, mas tivemos expansão do comércio de países africanos e do Oriente
Médio, incluindo os árabes. Isso gerou maior dinamismo”.
De acordo com Pimentel, o Brasil começou a
elevar sua importação de
produtos têxteis há cerca
de dez anos, movimento
que se intensificou nos últimos cinco anos. Segundo
o presidente da Abit, os
asiáticos são historicamente os principais vendedores deste setor ao Brasil
e o destaque é da China,
que representa metade do
que é exportado ao Brasil.
Especificamente, as exportações do Egito ao Brasil cresceram 73,9% desde
entrou em vigor o acordo
de livre comércio do país
árabe com o Mercosul,
em setembro de 2017. As
exportações brasileiras ao
Egito, por sua vez, aumentaram 21,1% no período,

de acordo com levantamento feito e divulgado
pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).
O acordo completou
três anos no dia 1º de setembro e desde então mais
de 2 mil produtos já tiveram suas tarifas eliminadas no comércio entre
os países do Mercosul e o
Egito. A partir deste mês
de setembro, 463 produtos egípcios terão tarifa
zerada para a entrada
no Mercosul e outros 719
produtos do bloco terão
eliminação de taxa para
ingresso no mercado egípcio.
Segundo a CNI, desde o
acordo, o Brasil passou a
vender mais para o Egito
itens como glicerol, tijolos,
placas, ladrilhos e peças
cerâmicas
semelhantes
para construção e óleos
de petróleo ou de minerais betuminosos. Já os
egípcios exportaram mais
ao Brasil produtos como
plantas, suas partes, sementes e frutos, azeitonas
preparadas ou congeladas, parafina e cimentos.
Neste mês de setembro,
os países do Mercosul ganharam isenção de tarifas
para produtos como compostos químicos inorgânicos, produtos químicos
orgânicos, papel e cartão,
produtos farmacêuticos,
plásticos e suas obras e
combustíveis, óleos minerais e seus destilados.
Egípcios vão gozar de taxa
zero para plantas, raízes e
tubérculos, combustíveis,
óleos minerais e seus destinados, grãos, sementes e
frutos, sal e enxofre, terras e pedras, gesso, cal e
cimento e borracha.

KPMG Auditores Independentes Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo
CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Contador CRC RJ-092563/O-1

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
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:

