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A iniciativa privada no Brasil e no mundo
passou a ser meramente especulativa.
Por Pedro Augusto Pinho, página 2

Linha direta:
Câmara destina
R$ 14,5 bi para
governadores
O presidente da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira (PP-AL),
anunciou nesta terça-feira um
acordo com governadores para
destinar R$ 14,5 bilhões do Orçamento da União de 2021 para a
área da saúde. Deste total, R$ 12
bilhões serão oriundos de emendas parlamentares e R$ 2,5 bilhões
do fundo emergencial de combate
à pandemia.
Em outro movimento para driblar a flata de ação do Governo
Federal, será criado um grupo com
um governador de cada região do
país, representantes do Congresso
Nacional e do Ministério da Saúde
para acompanhar a importação de
insumos e a fabricação das vacinas
no país.
O coordenador do fórum dos
governadores, Wellington Dias
(Piauí-PT), ressaltou que há uma
promessa do Governo Federal de
vacinar 50 milhões de pessoas até
maio. “Temos essa perspectiva de
sair dessa situação de superlotação dos hospitais e desse número
elevado de óbitos. E a boa notícia que foi superado o problema
que impedia contrato com Pfizer
e Janssen. Foi colocado um aceno
de baixar a temperatura, e isso é
uma tarefa que depende de todos
nós, e temos que estar focados no
nosso inimigo comum que é o coronavírus”, afirmou Dias.
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Ô, ABRE ALAS
Mulheres que resistem, iluminam e
fazem pensar. Mulheres de sonhos.
Realizados ou não.
Por Paulo Márcio de Mello, página 4

REFORMA TRIBUTÁRIA:
MIRÍADE DE ALÍQUOTAS
Aspecto perverso é que, apesar da alta
carga, sobra pouco dinheiro para o governo
investir. Por Nilson Mello, página 2

Dólar rumo aos R$ 6 engole
isenção sobre diesel e gás
Mercado eleva pressão após alta de imposto para bancos

O

dólar comercial fechou a R$ 5,666
nesta terça-feira, valorização de 1,17%
frente o dia anterior. O mercado
financeiro reagiu à decisão do governo de aumentar a taxação sobre bancos para desonerar diesel e
gás de cozinha. É a maior cotação
da moeda norte-americana desde
3 de novembro, quando bateu em
R$ 5,762.
Com a desvalorização do real,
a redução nos preços do óleo diesel e do botijão de gás pretendida
pelo Governo Federal vai minguando. Hoje o governo cobra R$
0,35 sobre o diesel e R$ 2,18 pelo
gás. Com a política de reajustar os
combustíveis de acordo com o valor no exterior, a elevação do dólar impactará nos preços cobrados

ao consumidor, comendo parte
do benefício obtido com a redução dos impostos.
O governo publicou na noite
da segunda-feira a Medida Provisória (MP) 1.034/2021, que entre
outros pontos, aumenta em 2021
a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de instituições financeiras para compensar
redução tributária sobre o diesel e
o gás de cozinha.
Por meio de decreto, foram
zeradas as alíquotas de contribuição do PIS/Cofins que incidem
na comercialização e importação
de óleo diesel e gás de cozinha.
Em relação ao diesel, a isenção é
prevista para os meses de março
e abril. Já para o gás de cozinha,
será permanente.
A MP aumenta de 15% para

25% a incidência da CSLL sobre
os bancos, entre julho e dezembro
de 2021. A partir de 2022, a MP
prevê que esta taxação cairá para
20%. A medida ainda aumenta
de 15% para 20% a incidência da
CSLL sobre as cooperativas de
crédito, entre julho e dezembro
deste ano. A partir de 2022, a taxação retornará para 15%.
O texto também majora de 15%
para 20% a CSLL sobre outros setores do sistema financeiro, entre
julho e dezembro deste ano; limita
ao valor de R$ 70 mil a isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), entre março e dezembro de 2021, quando da compra de veículos novos por pessoas
com deficiência física; e encerra o
Regime Especial da Indústria Química (Reiq) a partir de julho.

Marcelo Casal Junior/ABr

Brasileiro
trabalha 39
dias para
pagar funeral
Morrer no Brasil custa em média 39 dias de trabalho. Isso equivale a R$ 2,5 mil de remuneração
gasta nas despesas de um funeral.
Pode ser menos, como no Distrito Federal, onde o custo da morte
é de 19 dias, ou muito mais. No
Maranhão, um trabalhador gastará 64 dias de seus rendimentos
para honrar as despesas fúnebres.
Os dados são de um estudo promovido pela Associação Brasileira
de Empresas Funerárias e Administradoras de Planos Funerários
(Abredif). Ele se baseia na renda
média dos estados, segundo dados
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

O populismo de Guedes com a Petrobras
Por Marcos de Oliveira

O

ministro da Economia,
Paulo Guedes, aventou
a criação de um Fundo
Brasil para colocar ativos ligados
ao petróleo. “Vamos fazer um
programa de transferência de riqueza, na veia. Pega os 20%, 30%
mais pobres da população brasileira e fala: o petróleo é nosso? É.
Então toma aqui sua parte. Pega
os mais pobres e vamos dar um
pedaço para eles. Que aí a empresa ou paga dividendo para eles ou
vende e dá o dinheiro para eles. O
que não pode é ficar dando preju-

ízo para eles”, defendeu no podcast Primocast, de Thiago Nigro.
A referência mundial de um
fundo formado com a receita obtida com petróleo é o fundo soberano da Noruega, que já acumula
quase US$ 1,2 trilhão, quase 3 vezes o PIB do país. Se distribuído
à população, cada norueguês receberia cerca de US$ 214 mil.
Esse seria o destino das receitas
do pré-sal brasileiro no regime de
partilha. Mas um fundo para educação e saúde foi abatido junto
com o Governo Dilma.
Se Guedes quer ver os benefícios do petróleo distribuídos por

toda a população, e não apenas aos
acionistas e especuladores, deveria
começar a defender que a Petrobras volte a investir em exploração, produção, distribuição e novas
energias. Investimento no Brasil,
que movimente empresas e centros de pesquisa aqui instalados.
A economia voltaria a se movimentar, empregos de qualidade
seriam criados, e toda a população, a começar pelos mais pobres,
seria beneficiada. Fora disso, ou é
populismo financeiro ou tentativa
de se esquivar das cobranças por
usarem a Petrobras como vaca leiteira de dividendos.

Corte na saúde
e educação é
sentença ao
atraso para país
Nesta terça-feira, a Associação
Médica Brasileira publicou nota
em que “manifesta integral discordância e repúdio ao relatório
do senador Márcio Bittar (MDB-AC) sobre a Proposta de Emenda Constitucional 186/2019, conhecida como PEC Emergencial.
Se vir a ser aprovado, significará
corte importante e inadmissível
na destinação recursos destinados
à Saúde e à Educação.”
Segundo o texto, “faz anos o
Brasil sofre com a insuficiência
de recursos no Sistema Único
de Saúde, o que está evidenciado especialmente nesses tempos
de Covid-19. Hospitais públicos
sucateados, falta de leitos, de respiradores, de medicamentos e de
equipamentos de proteção individual a médicos e profissionais de
saúde são regra em todas as regiões do país. Se vivêssemos dias de
normalidade, a proposta já seria
um atentado contra as necessidades de assistência dos brasileiros.
Na atual conjuntura, é bomba-relógio que falta para explodir
o rastro de óbitos da pandemia
de SARS-Cov-2, hoje acima dos
250 mil. Além do enfrentamento
a Covid, temos (e nos faltam estrutura e verba) de atender a uma
demanda reprimida em diversas
especialidades e de todas as complexidades, urgência que requer
investimentos compatíveis.”
Diante da dificuldade em se
aprovar a PEC, o senador Bittar
prometeu retirar do relatório a
desvinculação de recursos para a
educação e para a saúde.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,6745
R$ 5,8270
R$ 6,8572
R$ 0,8772
R$ 307,20

ÍNDICES
IGP-M

2,53% (fevereiro)
2,58% (janeiro)

IPCA-E
RJ (nov.)
SP (set.)
Selic
Hot Money

0,89%
1,32%
2%
0,56% a.m.
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População brasileira ou minoria especulativa
Por Pedro Augusto
Pinho

A

substituição
do
presidente da Petrobras, anunciada
19 de fevereiro, colocou a
nu a manipulação que as
finanças, nacionais e estrangeiras, cometem na pouco
volumosa Bolsa de Valores
de São Paulo (Bovespa).
Os grandes capitais sempre buscam os mercados
mais fracos, onde as manipulações são mais fáceis
e podem render maiores
ganhos, além de melhores
controles. Isto ocorre em
todo mundo, não só em
bolsas de valores e de mercadorias, como na fixação
de preços de referência em
contratos.
Temos como exemplo o
pouco negociado petróleo
ANS (produzido no Alasca), em relação ao WTI
ou ao Brent, negociados
nas bolsas de Nova York e
Londres. Qual preço o caro leitor imagina que uma
refinadora da costa oeste

estadunidense
escolherá
como referência contratual? O manipulável ANS ou
o muito negociado Brent?
Por todo mês de fevereiro, até surgir como boato a
troca do Roberto Castello
Branco, as ações da Petrobras na Bovespa movimentaram, em nove dos 13
pregões, menos de R$ 1,83
bilhão/dia, oscilando os
preços entre R$ 27 e R$ 29.
E foi das ações mais negociadas.
A partir de 18/2 até 26/2,
a menor movimentação foi
R$ 3,80 bilhões (24/2) tendo atingido, no dia chave da
notícia (segunda-feira, 22/2),
25% do movimento total, ou
seja, R$ 10,82 bilhões.
No quadro que segue,
das ações da Petrobras, a
mais negociada (PETR4),
fica clara a manipulação que
os analistas amestrados, defensores dos especuladores
e inimigos dos brasileiros,
disseram ser o governo
contra o investimento no
país, ou contra o mercado
(que mercado?).

DATA

18/2
19/2
22/2
23/2
24/2
25/2
26/2

ABERTURA
(R$)
30,38
28,03
22,80
23,05
24,55
25,00
23,20

Veja que curioso, nos
dias 18 e 19 foram negociados R$ 9,13 bilhões, na
segunda-feira, 22/2, R$
10,82 bilhões, e no restante
da semana (23 a 26) R$ 5,11
bilhões na média. Para esta ação que rarissimamente
negociara, no mesmo mês
de fevereiro, R$ 2 bilhões/
dia até então, e, na média
diária, de 1º até 17/2, tivera volume total de R$ 1,88
bilhão.
Claras estão duas conclusões. A primeira, mais
geral e ampla, que as movimentações na Bovespa nada
têm a ver com a economia
e muito menos ainda com
as perspectivas de investimento, emprego e renda no
Brasil.

FECHAMENTO
(R$)
29,27
27,33
21,45
24,06
24,40
23,19
22,24

VOLUME
TOTAL
(R$ bilhões)
3,15
5,98
10,82
6,89
3,80
4,12
3,59

Segundo, que a iniciativa privada no Brasil, nestes
últimos anos, passou a ser
meramente
especulativa.
Os investimentos de risco
desapareceram como o empreendedor brasileiro.
A bem da verdade, não
só brasileiros, mas de qualquer nacionalidade. Desde
os anos 1980, quando as
finanças passaram a dominar os poderes nacionais no
ocidente, nenhum investimento foi realizado sem a
presença majoritária do Estado. Isso vale para os Estados Unidos da América
(EUA), para o Reino Unido,
para a Alemanha unificada
e, principalmente, para os
países que mais se desenvolveram: a Rússia e a China.

Estamos, salvo em poucos países ou sociedades,
regredindo ao início do século XX. É curioso notar
que há 100 anos, o mundo iniciava um processo
de desenvolvimento, que
não dependia de ideologia:
nele estavam os capitalismos liberal e totalitário e
o socialismo. Economistas franceses de meado do
século XX denominaram
o período de 1945 a 1975
dos “30 anos gloriosos”,
pois o país cresceu e distribui riqueza; havia emprego, havia lucro e renda.
Hoje, só há concentração
da renda financeira.
Foi com a derrota do financismo colonial inglês,
na I Grande Guerra, que
surge o novo poder econômico, social e político
do industrialismo. Este
será o condutor das duas
potências que disputarão
a ideologia dominante: capitalista e socialista. Mas,
no capitalismo, as finanças
buscam reconquistar seu
poder, com campanhas

ecológicas, conservadoristas, lançando no mundo
industrial, principalmente
petroleiro, as mazelas da
civilização. Também difundindo uma liberdade
individual, extrema, que a
própria sociedade financista não aceitará, e terá
como vitrine o movimento
de maio de 1968, em Paris.
As mudanças que retiraram poder dos ganhos
do trabalho (salários), dos
lucros (produção) e concentraram nas especulações financeiras o poder
– desregulações dos governos Thatcher e Reagan
– construíram a sociedade
de hoje, onde a farsa é a
comunicação de massa, e
os engodos, as propagandas financeiras.
Precisamos voltar a
olhar para o Brasil, para os
ganhos nacionais, pois os
financeiros não trazem benefícios para o povo brasileiro.

Pela análise dessas premissas, percebe-se, por
exemplo, que é imperativo
desonerar a produção a fim
de alavancar o desenvolvimento e com isso gerar mais
empregos e renda. Mas essa
desoneração do setor produtivo não pode ser feita
à custa de um aprofundamento da regressividade.
Portanto, serão necessárias
medidas compensatórias.
Por outro lado, é importante reduzir a carga de tributos (essa, por sinal, uma das
principais justificativas para
a reforma), mas não a ponto de inviabilizar financeiramente o custeio de uma máquina pública que já enfrenta
déficits fiscais recorrentes, o
que reforça, também, a necessidade de uma Reforma
Administrativa que torne o
Estado brasileiro mais enxuto e eficiente.
Um aspecto particularmente perverso da tributação no Brasil é que, apesar
da alta carga, sobra pouco
dinheiro para o governo
investir. A taxa de investimento hoje é de 1,8%
do PIB, contra 10% há 40
anos. O papel da Reforma

Administrativa é pôr fim a
essa distorção.
O trabalho é complexo,
exigirá muito debate, mas
não pode ser adiado. A participação crítica da sociedade
será fundamental para que
o resultado seja o esperado.
Dos Três Poderes o que se
pede, a partir de agora, é seriedade e o fim dos conflitos
institucionais (e das emboscadas jurídicas), como se viu
esta semana, que tanto mal
têm feito ao país. O Brasil
precisa voltar a crescer.

Pedro Augusto Pinho é
administrador aposentado.

Reforma Tributária: miríade de alíquotas
Por Nilson Mello

O

custo de conformidade, ou seja, aquilo que as
empresas pagam para estar
em dia com os impostos, é
altíssimo no Brasil. Os estudos sobre a questão não são
frequentes, mas sabe-se, por
exemplo, que em 2012 a indústria de transformação sozinha desembolsou R$ 24,6
bilhões para pagar tributos
– algo próximo a 1% do PIB
da época (dados da Fiesp).
Temos uma das maiores cargas tributárias do mundo – a
maior entre os países emergentes – entre 32% e 35% do
PIB, dependendo do critério
de aferição*.
O contribuinte trabalha
150 dias por ano para estar
em dia com o Fisco. O peso
da carga é apenas parte do
problema. Nosso sistema
é também extremamente
confuso: um emaranhado
de regras que regulam nada menos que 92 tributos,
muitos deles incidindo sobre o mesmo fato gerador,
numa miríade de alíquotas,
não raro superpostas e com
efeito cumulativo. De 1988

para cá foram editadas no
país 390 mil normas tributárias, quase duas por hora, considerando apenas os
dias úteis.
A complexidade potencializa conflitos fiscais,
razão pela qual o litígio
tributário no país alcança
hoje robustos R$ 3,4 trilhões (dados do Ministério
da Economia). São recursos
que ficam retidos, quando
poderiam estar sendo usados em investimentos produtivos, gerando empregos
e renda – um quadro que
deve melhorar com a recente aprovação da Lei que
permite a transação tributária (Lei 13.988/2020), mas
desde que o problema não
seja retroalimentado com a
perpetuação de um sistema
caótico.
Esses dados justificam a
urgência de uma Reforma
Tributária. A matéria começará a ser discutida pelo
Senado este trimestre, conforme acordo firmado no
Congresso. A previsão do
senador Roberto Rocha,
provável relator, é que em
abril esteja pronta para ser
enviada à Câmara. Se não
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houver contratempos, a reforma poderá ir à sanção
até outubro. O texto que
deverá servir de base para o
início dos trabalhos é o da
PEC-110, originária do próprio Senado. Mas é provável
que sugestões contidas na
PEC-45, da Câmara, e no
Projeto de Lei 3887, do governo, sejam consideradas.

Um aspecto
perverso é que,
apesar da alta
carga, sobra pouco
dinheiro para o
governo investir
Em comum, esses três
projetos fundem tributos,
criando um Imposto de
Valor Agregado (IVA). Esse tipo de tributo contribui
para simplificar o sistema,
evitar o efeito em cascata da
cumulatividade e reduzir a
carga sobre o setor produtivo, o que é positivo. Porém,
os três projetos não são, a
rigor, uma ampla reforma
e por essa razão devem ser
complementados por medidas adicionais, visando,

sobretudo, a proteger as camadas de baixa renda. Isso
porque os IVAs são, por natureza, tributos regressivos,
pois incidem sobre o consumo, ou seja, equiparam os
mais pobres aos mais ricos
no momento do consumo,
o que é injusto.
Neste sentido, cabe sempre lembrar que uma verdadeira reforma tributária, deve necessariamente
considerar sete eixos (ou
premissas) que são potencialmente conflitantes (ou
antitéticos), aí residindo o
grande desafio dos debates
e trabalhos que os parlamentares deverão empreender. Os sete eixos são:
1 – Simplificação do sistema
2 – Redução da carga sobre o contribuinte
3 – Desoneração da produção, em prol do crescimento econômico
4 – Não-cumulatividade
5 – Manutenção da capacidade financeira do Estado
6 – Fortalecimento do
pacto federativo
7 – Respeito à progressividade em oposição à regressividade
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Covid-19: Brasil poderá superar EUA
OMS: Situação brasileira é tida como ‘preocupante’
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Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

Mirem-se nos exemplos
da Shell e da Exxon

A

s polêmicas sobre a Petrobras ganharam corpo
com as declarações do presidente (de saída) Roberto Castello Branco, para quem a estatal não é fundamental para o país – sua atuação à frente da empresa
confirma esta visão; os fatos, não. Antes dos ataques
perpetrados após 2013, a Petrobras era o motor do
desenvolvimento nacional. Ainda que pareça exagerado
dizer que sua atuação respondia por 10% do PIB, é inegável o efeito em fornecedores, instalação de centros
de pesquisa e geração de empregos. Acresça-se a isso o
aumento das reservas e da produção.
As estatais são as principais responsáveis pelo mercado de petróleo hoje, desbancando as grandes petroleiras, que já foram 7 irmãs. Uma delas, a Exxon, relatou
no final de fevereiro queda nas reservas totais, de 22,44
bilhões de barris ao final de 2019 para 15,3 bilhões de
barris no final do ano passado. A maior perda veio das
areias petrolíferas canadenses. Não quer dizer que o
petróleo desapareceu, mas deixou de ser interessante
explorá-lo.
Também no mês passado, o jornal The Guardian informou que a justiça britânica garantiu a duas comunidades
nigerianas o direito de entrar com ações judiciais, em um
tribunal inglês, para exigir limpeza e indenização contra
a Shell e sua subsidiária na Nigéria. As comunidades são
afetadas pela poluição causada pela operação há anos e
têm poucas esperanças de conseguir uma reparação justa
na Nigéria.
A Shell, socialmente responsável, não contesta os efeitos da exploração. Alegou apenas que não era responsável
pelos danos, sendo somente a holding da Shell Petroleum
Development Company da Nigeria (SPDC). A tese colou
na corte de apelação britânica, mas foi descartada pela
Suprema Corte.

Pandemia e solteirice
O número de casamentos no Brasil ano passado ficou
em 705,5 mil. Em 2019, foram 956 mil, números parecidos aos de 2018 (960 mil) e 2017 (943 mil). Os dados são
do Portal Transparência do Registro Civil.

Rápidas
Foram prorrogadas até 8 de março as inscrições para
o curso “Fascismo ontem e hoje: entender para derrotar”, oferecido pela Fundação Perseu Abramo, com
coordenação do professor e historiador Lincoln Secco.
Detalhes em fpabramo.org.br/2021/02/09/novocurso-da-fpa-discute-o-fascismo-e-como-derrota-lo
*** O Conselho Regional de Administração (CRA-RJ)
conseguiu intervir nos concursos da Imbel e da FAB
para que requisitem a necessidade do registro profissional para administrador, conforme a lei *** O Programa Imagens em Movimento oferece oficinas online
sobre Cinema e Audiovisual, Sensibilização Musical e
Consciência corporal para alunos de escolas públicas,
com idades entre 9 e 16 anos e um curso de formação
em Pedagogia do Audiovisual e Artes Integradas para
educadores. Inscrições até quinta-feira em img-mov.
com.br *** Até 28 de março, acontece a “Mostra Plataforma Dança Intercâmbio”, evento 100% online que
reunirá destacados bailarinos na cena da dança mundial.
Programação completa em escoladancamoderna.com.
br *** A unidade da Legião da Boa Vontade em Del
Castilho (RJ) comemorou 25 anos nesta terça-feira.

A

incapacidade de o
governo adotar medidas para frear o
coronavírus e os temores de
que as variantes brasileiras
comecem a aumentar o número de casos no país e se
espalhe pelo mundo, criou
um cenário de preocupação
global. Nesta terça-feira o
Brasil registrou nas últimas
24 horas 1.726 mortes em
decorrência da Covid-19,
tornando o dia mais letal da
pandemia no país.
Enquanto os números
mostram situação cada vez
mais alarmante, o presidente Jair Bolsonaro prepara
um pronunciamento para falar contra o lockdown e
medidas restritivas com o
objetivo de conter o avanço do coronavírus, inclusive
em Brasília, capital do país.
Segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional
de Secretários de Saúde, o
total de óbitos pela doença
chega a 257.361 em território brasileiro. No último dia
foram também contabilizados 59.925 casos de infecção
pelo coronavírus, totalizando
10.646.926 registrados desde
o início da pandemia.
EUA
A situação brasileira é ti-

da como “preocupante” nos
bastidores da Organização
Mundial da Saúde (OMS).
Tanto assim, que projeções já
apontam que, se não houver
uma mudança profunda na
forma de o Brasil lidar com
a crise, o mês de março poderá terminar com o país superando os EUA em número
de novas infecções e, eventualmente, em termos de
mortes diárias. A Fiocruz já
admite que país inteiro apresenta piora de indicadores da
Covid-19 pela 1ª vez desde
início da pandemia.
Segundo dados levantados pelo UOL, no que se
refere aos números totais
desde o início da crise há
um ano, EUA continuam
sendo o mais atingido,
com 28,2 milhões de casos de pessoas infectadas,
seguido por 11,1 milhões
na Índia e 10,5 milhões
no Brasil, Em meados de
dezembro, os norte-americanos registravam 1,6 milhão de novos casos por
semana, contra 326 mil
no Brasil. Nos últimos sete dias, de acordo com as
contas da OMS, foram 471
mil novos casos nos EUA,
contra 378 mil no Brasil.
Nesse ritmo, as cidades
brasileiras poderão ocupar o primeiro lugar em

poucas semanas. Hoje, a
população norte-americana supera a marca de 331
milhões de pessoas, contra
211 milhões no Brasil.
Para além dos números, o
país tem, em diversas regiões,
hospitais com leitos de UTI
lotados, como é o caso do
Rio Grande do Sul e Santa
Catarina, por exemplo. Em
Porto Alegre, o Hospital
Moinhos de Vento precisou
comprar um contêiner para
colocar os pacientes mortos
pela Covid-19. São Paulo, por
sua vez, registrou o maior número de mortes em 24 horas
desde o início da pandemia.
Quem é o culpado?
O chefe do Executivo
Federal vem, seguidamente,
responsabilizando os governadores e prefeitos de
má gestão administrativa
e financeira no combate à
pandemia. O enfrentamento contínuo levou os gestores estaduais, em carte, dizerem que houve produção
de informação distorcida.
“Mais uma vez, o governo
federal utiliza instrumentos de comunicação oficial,
bancados por gastos públicos, para produzir informação distorcida, gerar interpretações equivocadas e

atacar governos locais”.
Ainda na carta divulgada
nesta segunda-feira (1), os
governadores ressaltam que
a prioridade de Bolsonaro
seria “criar confrontos, construir imagens maniqueístas e
minar ainda mais a cooperação federativa essencial aos
interesses da população”.
“Adotando o padrão de
comportamento do presidente da República, caberia aos estados esclarecer
à população que o total
dos impostos federais pagos pelos cidadãos e pelas
empresas de todos (os) estados, em 2020, somou R$
1,479 trilhão. Se os valores
totais, conforme postado
hoje (domingo), somam
R$ 837,4 bilhões, pergunta-se: onde foram parar os
outros R$ 642 bilhões que
cidadãos de cada cidade e
cada estado brasileiro pagaram à União em 2020?”
Segundo a Folha informativa Covid-19, do Escritório da Organização PanAmericana da Saúde (Opas)
e da OMS no Brasil, em 12
de fevereiro o mundo tinha
registrado 107,48 milhões
de casos e 2,36 milhões de
mortes. Desse total, respectivamente, 47,81 milhões e
1,12 milhão eram nas Américas.

Eleitora do pai pode apurar falsidade ideológica do filho?
O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ)
continua na linha de frente
das notícias pouco convincentes. A promotora Carmen Eliza Bastos de Carvalho - que fez campanha nas
redes sociais para Jair Bolsonaro e, por este motivo,
foi alvo de procedimento
da Corregedoria do MP-RJ
em 2019 -, passará a atuar
na 170ª Promotoria Eleitoral do Ministério Público
do Rio de Janeiro, setor responsável pela investigação

do senador por falsidade
ideológica eleitoral.
Por meio da assessoria do
MP, a promotora afirmou
que ainda não trabalhou no
inquérito contra Flávio e
que “considera precipitada
qualquer conclusão acerca
de sua atuação”. Em 1º de
janeiro de 2019, dia da posse de Bolsonaro, Carmen escreveu: “há anos que não me
sinto tão emocionada. Essa
posse entra naquela lista de
conquistas, como se fosse
uma vitória”. De acordo com

IPC-S sobe em
seis capitais brasileiras
em fevereiro
A inflação medida pelo
Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) subiu
em seis das sete capitais pesquisadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV), na passagem de janeiro para fevereiro
deste ano. A maior alta foi
registrada em Salvador (0,62
ponto percentual, ao passar
de 0,03% em janeiro para
0,65% em fevereiro).
Também tiveram alta na
taxa de inflação as cidades
do Rio de Janeiro, de 0,55
ponto percentual, passando
de 0,13% para 0,68%; Brasí-

lia, de 0,38 ponto percentual
(de 0,12% para 0,50%); Belo Horizonte, de 0,31 ponto
percentual, (de 0,16% para
0,47%); São Paulo, de 0,23
ponto percentual, ao passar
de 0,29% para 0,52%; e Recife, de 0,11 ponto percentual (de 0,52% para 0,63%).
Porto Alegre foi a única
cidade com queda na taxa de inflação: -0,04 ponto percentual, ao passar de
0,49% para 0,45%. A média
nacional do IPC-S, divulgada nesta segunda-feira (1),
subiu de 0,27% para 0,54%.

Guilherme Amado, da Época, a promotora, além de fã
de Bolsonaro, é madrinha de
casamento de Luciana Pires,
advogada de Flávio.
“Incredulidade”. Essa foi
a reação de militares próximos da família Bolsonaro
por não gostarem da notícia
da compra de uma mansão
no valor de R$ 5,97 milhões
pelo senador Flávio Bolsonaro (Republicanos - RJ) em
um dos bairros mais nobres
do Distrito Federal, o Setor
de Mansões Dom Bosco,

no Lago Sul. Segundo Thaís
Oyama, do UOL, para a ala
militar da gestão Bolsonaro,
o governo tem de ficar “fora
disso e o Flávio que se explique”.
Assessores presidenciais
chegaram a defender que
Bolsonaro repreendesse publicamente a atitude do filho mais velho, tal como fez
em janeiro de 2019, quando
o escândalo do esquema de
rachadinha envolvendo Flávio havia acabado de estourar.

Padtec Holding S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/ME n° 02.365.069/0001-44 | NIRE 3530055967-3 | Código CVM n° 01841-4
Edital de Convocação de AGEO a ser realizada em 31/03/2021
Convocamos os acionistas da Companhia para reunirem-se em AGEO (“Assembleia”), a ser realizada de forma exclusivamente digital,
em 1º convocação, dia 31/03/21, às 11 h., para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: Em AGE: (i) submissão,
à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), do pedido de migração da Companhia para o segmento de listagem denominado Novo Mercado;
(ii) realização da oferta pública de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos da Instrução da CVM n° 476/09, conforme
alterada; (iii) reforma integral e consolidação do Estatuto Social da Companhia para adaptá-lo às exigências autorregulatórias do regulamento do Novo Mercado e outras alterações para refletir melhorias em seu texto, conforme detalhado na Proposta da Administração
divulgada ao mercado em 26/02/21; (iv) alteração e consolidação da Política para Transações com Partes Relacionadas da Companhia;
e (v) alteração e consolidação da Política de Remuneração da Companhia. Em AGO: (i) aprovação das contas dos administradores, do
relatório de administração e das demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social findo em 31/12/20; (ii) aprovação da
proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31/12/20; (iii) eleição dos
membros do Conselho de Administração da Companhia; (iv) fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício
social a se encerrar em 31/12/21; e (v) na hipótese de haver pedido válido de instalação do Conselho Fiscal, eleger os respectivos membros e fixar a sua remuneração. Instruções para participação: Tendo em vista os fatos envolvendo a pandemia da COVID-19, bem como
riscos envolvidos e o papel de toda coletividade na mitigação de seu contágio, a Assembleia da Companhia será realizada de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma “Zoom”. Assim, considerando a necessidade de adoção de medidas de segurança, os acionistas que desejem participar desta Assembleia por meio da plataforma “Zoom” devem enviar solicitação à Companhia pelo e-mail ri@
padtec.com.br, até às 13 h. do dia 29/03/21, a qual deverá ser devidamente acompanhada de toda a documentação necessária para participação, conforme instruções gerais deste Edital de Convocação. As demais instruções para participação desta Assembleia por meio da
plataforma “Zoom” podem ser encontradas na Proposta de Administração divulgada nesta data, disponível para consulta nos sites da
CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia (www.padtec.com.br/investor/padtec-holding/). Instruções gerais: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., e do artigo 9°, §4°, do Estatuto Social, para participar da Assembleia os acionistas, ou seus representantes legais, deverão apresentar à Companhia, além do documento de identidade (Carteira de Identidade Registro Geral “RG”, a Carteira Nacional de Habilitação “CNH”, passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular) e atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (a) comprovante expedido pela instituição financeira prestadora dos serviços de escrituração das ações da Companhia (Itaú Corretora de Valores S.A.) com, no máximo, 48 h. de antecedência da
data da realização da Assembleia; (b) instrumento de outorga de poderes de representação; e (c) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente.
O representante da acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia autenticada dos seguintes documentos, devidamente registrados
no órgão competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial, conforme o caso): (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato
societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à assembleia geral como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar
procuração para que terceiro represente a acionista pessoa jurídica. No tocante aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na Assembleia Geral caberá à instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo a respeito de
quem é titular de poderes para exercício do direito de voto das ações e ativos na carteira do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do fundo, além dos documentos societários acima mencionados relacionados à gestora ou à administradora, deverá
apresentar cópia simples do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão competente. Com relação à participação por meio
de procurador, a outorga de poderes de representação para participação na Assembleia deverá ter sido realizada há menos de 1 ano, nos
termos do artigo 126, §1°, da Lei das S.A. Adicionalmente, em cumprimento ao disposto no artigo 654, §1° e §2° da Lei n° 10.406/02
(“Código Civil”), a procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação completa do outorgante e do outorgado,
a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante
ou certificado digital. Vale mencionar que (i) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser representadas na Assembleia por procurador que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto no artigo
126, §1°, da Lei das S.A.; e (ii) as pessoas jurídicas que forem acionistas da Companhia poderão, nos termos da decisão da CVM no
âmbito do Processo CVM RJ 2014/3578, julgado em 04/11/14, ser representadas por procurador constituído em conformidade com seu
contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser administrador da Companhia, acionista ou advogado. Os acionistas estrangeiros deverão apresentar a mesma documentação que os acionistas brasileiros, ressalvado os
documentos societários da pessoa jurídica e a procuração, que deverão estar notarizados, consularizados e/ou apostilados, conforme
aplicável, devendo ser apresentada sua tradução juramentada para o português, exceto se o idioma for inglês. De acordo com a ICVM 481
a administração da Companhia também disponibilizou aos seus acionistas modelo de procuração conforme Pedido Público de Procuração publicado nesta data. O acionista que desejar participar utilizando-se desta procuração, deverá enviá-la para o e-mail ri@padtec.
com.br até às 11 h. do dia 29/03/21, devidamente acompanhada da documentação necessária informada neste Edital de Convocação.
Outras informações para o uso do Pedido Público de Procuração estão disponíveis na Proposta da Administração disponibilizada pela
Companhia. A fim de melhor organizar os trabalhos da Assembleia, solicitamos aos senhores acionistas que enviem aos cuidados da área
de Relações com Investidores da Companhia com, no mínimo, 48 horas de antecedência em relação ao horário da Assembleia, documentos hábeis à sua identificação e, conforme o caso, à comprovação de poderes para a representação, bem como comprovante expedido
por instituição depositária até, no máximo, 3 dias antes da data da Assembleia, contendo sua respectiva posição acionária ou, conforme
o caso, a posição acionária do acionista sendo representado. Ainda, a Companhia ressalta que Companhia adotará o procedimento de
voto a distância, nos termos do artigo 21-A da ICVM 481, facultando aos seus acionistas o exercício do direito de voto por meio de Boletim de Voto a Distância. Neste caso, até o dia 24/03/21 (inclusive), o acionista deverá transmitir instruções de preenchimento, enviando
o respectivo Boletim de Voto a Distância: (1) ao escriturador das ações de emissão da Companhia; (2) aos seus agentes de custódia que
prestem esse serviço, no caso dos acionistas titulares de ações depositadas em depositário central; ou (3) diretamente à Companhia,
endereçada ao Departamento de Relações com Investidores por meio do e-mail ri@pactec.com.br. Para informações adicionais, o acionista deverá observar as regras previstas na ICVM 481 e os procedimentos descritos no Boletim de Voto a Distância e na Proposta da
Administração disponibilizados pela Companhia. Por fim, de acordo com a Lei das S.A., a eleição de membros do Conselho de Administração pode ser realizada por votação majoritária, processo de voto múltiplo ou voto separado. Nesse sentido, o acionista ou conjunto de
acionistas representando o percentual de 5% do capital social com direito a voto (desconsideradas as ações em tesouraria) que desejarem poderão encaminhar o requerimento de voto múltiplo, por meio de notificação escrita entregue à Companhia com até 48 horas antes
da realização da Assembleia Geral, de modo que a Companhia, em conformidade com a legislação aplicável, divulgará um “Aviso aos
Acionistas” informando a respeito da realização da eleição dos membros do Conselho de Administração por meio do processo de voto
múltiplo, conforme solicitado pelos referidos acionistas. Os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na
Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede social e no site da Companhia (www.padtec.com.br/investor/padtec-holding/), tendo sido enviados também à CVM (www.cvm.gov.br) e à B3 (www.b3.com.br). Campinas, 26/02/21. Sebastião Sahão Junior Presidente do Conselho de Administração.
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ulheres que resistem, iluminam e fazem pensar.
Mulheres de sonhos. Realizados ou não.

Francisca Edwiges Neves
Gonzaga
O Centro da então capital federal, a cidade do Rio de
Janeiro, na segunda metade do século XIX, é circunstância
retratada na mostra Ocupação Chiquinha Gonzaga, dedicada à
compositora e pianista. Aberta na semana passada (23 de
fevereiro) pelo Itaú Cultural, em São Paulo (SP), a mostra
estará disponível até 23 de maio, com visitação presencial
e virtual (preferível para cerca de 97% da população que
esperam, esperam, e esperam pela vacina). #Vacina SIM!
A reverenciada personagem representada pela maestrina
Francisca Edwiges Neves Gonzaga, a Chiquinha Gonzaga
(1847-1935), teve a sua identidade apurada na mostra, já
que era afrodescendente, mas teve esta condição “embranquecida” pelo racismo estrutural brasileiro. Sua mãe
era filha de uma escrava alforriada e seu pai foi um militar
de família tradicional.

Carolina de Jesus
No sábado, 13 de fevereiro passado, reverenciou-se a
escritora Carolina Maria de Jesus, em consequência da
passagem dos 44 anos de sua morte, nesta data. Negra,
favelada e vivendo da coleta para reciclagem do lixo urbano, sua obra maior foi Quarto de despejo. Trata-se do diário
de uma favelada, lançada em 1960, no modo de um diário,
retratando o próprio dia a dia, na então favela do Canindé,
em São Paulo (SP). Fala do cotidiano de invisibilidade dos
favelados aos olhos das políticas públicas assistenciais e
dos desafios de uma mãe solo de três filhos.

Ana Maria de Jesus Ribeiro
Na terça-feira, 9 de fevereiro, foi assinado o decreto que
instituiu 2021 como o ano do Bicentenário de Nascimento de Anita Garibaldi (30/8/1821, Laguna, Santa Catarina
– 4/8/1849, Ravena, Itália). Presentes no ato o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a secretária de
Estado da Cultura, Beatriz Araújo, e a representante da
família de Anita, Elma Santana.
O encontro com Anita foi relatado pelo próprio Giuseppe. “Entramos, e a primeira pessoa que se aproximou
era aquela cujo aspecto me tinha feito desembarcar. Era
Anita! A mãe de meus filhos! A companhia de minha vida,
na boa e na má fortuna. A mulher cuja coragem desejei tantas vezes. Ficamos ambos estáticos e silenciosos,
olhando-se reciprocamente, como duas pessoas que não
se vissem pela primeira vez e que buscam na aproximação
alguma coisa como uma reminiscência. A saudei finalmente e lhe disse: ‘Tu deves ser minha! ‘. Eu falava pouco o
português, e articulei as provocantes palavras em italiano.
Contudo fui magnético na minha insolência. Havia atado
um nó, decretado uma sentença que somente a morte poderia desfazer. Eu tinha encontrado um tesouro proibido,
mas um tesouro de grande valor.”

Enfermeira Anna Néri
Anna Justina Ferreira Nery, conhecida simplesmente como Ana Néri (13/12/1814, Cachoeira, Bahia
– 20/5/1880, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro) é considerada a pioneira da enfermagem no Brasil. Serviu
como voluntária na Guerra contra o Paraguai, com a
abnegação hoje vista em heroínas no trato de enfermos
vitimados na pandemia da Covid-19. Em sua homenagem, em 1926, foi dado o seu nome à primeira escola
de enfermagem de alto padrão no Brasil, fundada pelo
cientista Carlos Chagas, em 1923.

#Vacina Sim
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Emplacamentos recuam 17,48% em
fevereiro, ante mesmo mês de 2020

D

ados divulgados
nesta terça-feira
pela
Federação
Nacional da Distribuição
de Veículos Automotores
(Fenabrave) apontou que os
emplacamentos de veículos
novos, considerando todos
os segmentos automotivos
(automóveis,
comerciais
leves, caminhões, ônibus,
motocicletas, implementos
rodoviários e outros), somaram 242.080 unidades,
o que representa uma retração de 17,48%, na comparação com fevereiro do ano
passado (293.357 unidades).
Na comparação com janeiro de 2021 (274.081 unidades), o resultado também
foi negativo, representando
queda de 11,68%.
No acumulado do primeiro bimestre de 2021,
houve queda de 12,78%,
com 516.161 unidades emplacadas, contra 591.816
veículos comercializados,
no mesmo período do ano
passado.
Para o presidente da Fenabrave, Alarico Assump-

ção Júnior, alguns fatores
impactaram, negativamente, na oferta e no mercado
de veículos, como a falta de
componentes para normalizar a produção e o aumento
dos casos da Covid-19.
“Na indústria, mesmo
com os esforços das montadoras, para aumentar a
produção, a falta de disponibilidade de peças e componentes ainda persiste,
fazendo com que algumas
fábricas tivessem de paralisar, temporariamente,
a produção em fevereiro,
afetando, de forma importante, a oferta de produtos.
Além disso, o aumento dos
casos de Covid-19, que provocou o retrocesso da abertura do comércio em várias
cidades, também contribuiu
para a queda de vendas do
mês de fevereiro”, comenta.
Não bastassem os problemas nacionais, o presidente
da Fenabrave destacou o aumento do ICMS em São Paulo como um dos principais
vilões do mercado.
“Os preços dos veículos,

tanto novos quanto usados,
ficaram mais caros em São
Paulo, em função do aumento de alíquota do ICMS,
que passou de 12% para
13,3% para veículos novos
e de 1,8% para 5,53% para
usados, tornando os negócios das concessionárias e
lojistas quase que impraticáveis. Todos saíram perdendo com isso: consumidor,
empresários, empregados e
o próprio governo de São
Paulo que, certamente, não
terá aumento de arrecadação, pois há tendência de
os negócios serem realizados fora do estado, onde o
ICMS é menor”.
Já relatório nacional divulgado ontem pela Federação
Nacional das Associações
de Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto),
com os dados de comercialização de veículos usados
no Brasil, apontou que no
mês de fevereiro deste ano
houve reação positiva do setor. Em comparação com as
vendas realizadas em janeiro de 2021, o setor teve um

crescimento de 2,3%, com
1.188.275 veículos comercializados, contra 1.162.057
anteriormente. Também, em
comparação com fevereiro
de 2020, as vendas chegaram a um resultado positivo
de 15,9%.
O acumulado deste ano
já chegou a um total de
4,8% a mais que em 2020,
com um total de 2.242.641
unidades, enquanto que em
2021 foram 2.350.332.
Para o presidente da Fenauto, Ilídio dos Santos,
a reação nas vendas pode
estar relacionada “ao cancelamento das festividades
de Carnaval (em função do
aumento de casos de Covid-19), e também à estabilização da economia no
mês, sem tantos compromissos financeiros como os
que incidem em janeiro. A
expectativa é que esse movimento positivo continue ao
longo dos próximos meses,
juntamente com o retorno
gradativo das atividades da
economia com o avanço da
vacinação pelo país”.

Startup amplia conexão entre trabalhadores
e mercado e facilita contratações
O processo de captação, seleção e efetivação do
profissional costuma ser
complexo e dispendioso.
Para tornar essa tarefa mais
ágil, econômica e simples, a
startup Closeer - criada em
2019 para o recrutamento
de freelancers no mercado
de food service - decidiu
ampliar atuação. Por meio
de seu aplicativo já é possível atender a demanda de
outros segmentos de todas
as indústrias. Em destaque
aqueles que apresentam
turnover alto, como varejo,
logística e saúde. A startup
também abriu o cardápio
para todos os modelos de
contratos existentes.
“Anteriormente
atuávamos apenas com temporários, mas a expansão
sempre esteve nos nossos
planos. Num país em que a
taxa média de desocupação
chega a 13,5%, com mais de

13 milhões de pessoas na fila por uma atividade, não se
pode pensar num negócio
focado no mercado de trabalho com algo limitador”,
diz o CEO da Closeer, Walter Vieira.
De acordo com ele, a experiência vivenciada pela
companhia durante a pandemia mostrou que as funcionalidades do aplicativo
têm potencial para responder não somente às necessidades das empresas de food
service e aos profissionais
temporários. “Entendemos
que a flexibilidade é o futuro
do mercado de trabalho. Isto não se restringe ao home
office ou ao trabalho híbrido,
mas também aos modelos de
contrato. Por isso, a Closeer
oferece um completo serviço
on demand para que tanto
os trabalhadores quanto as
empresas possam se adaptar
mais rapidamente de maneira

fácil e econômica a este novo
ambiente. Isto significa que
uma empresa poderá usar o
app tanto para contratar um
freelancer quanto um profissional fixo”, diz.
Na prática, a Closeer
aproxima os candidatos a
uma vaga de emprego das
empresas detentoras dessas
oportunidades. Isto é feito
por meio de uma plataforma que reúne profissionais
para contratação imediata,
onde as duas partes podem
conferir históricos e avaliações, tanto dos trabalhos
realizados quanto dos estabelecimentos. Ao indicar
o tipo de profissional que
a empresa procura, o algoritmo da Closeer encontra
quem possui a qualificação
demandada e, de acordo
com sua localização, disponibilidade e avaliação, o
recomenda. Se este aceitar
a oferta, ambos são coloca-

dos em contato, via chat.
Vieira ressalta que além
da conexão entre quem procura e quem oferece emprego, a startup viabiliza que
as empresas contratantes
tenham um controle mais
preciso sobre o desempenho dos contratados. Isto é
feito por meio das soluções
Closeer Jobs e Closeer Pay.
Na Closeer Jobs, é possível conferir dados por meio
de um painel de controle na
web, como avaliações feitas
por contratantes anteriores,
experiência e outros indicadores. Já a Closeer Pay
é uma conta digital com a
qual as empresas podem realizar toda a movimentação
financeira necessária. “Com
isso as empresas conseguirão obter um gerenciamento mais ágil e o profissional pode ter mais controle
sobre seus recebimentos”,
afirma Vieira.

Falta de produtos faz venda despencar em fevereiro
“Tanto na importação
como na produção nacional de nossas associadas, o
principal motivo da queda
abrupta das vendas, em fevereiro, foi a falta de produtos. A cadeia global de
suprimentos teve, e ainda
tem, dificuldades em abastecer as nossas fábricas
aqui e nas matrizes”, afirma João Henrique Oliveira,
presidente da Associação
Brasileira das Empresas
Importadoras e Fabricantes
de Veículos Automotores
(Abeifa), para quem esse
movimento circunstancial
agravou o desempenho do
setor, superando até mesmo

as consequências nefastas
do câmbio e da pandemia
por Covid-19.
Ainda segundo o presidente da Abeifa, “a aceleração dos riscos da pandemia,
a curto prazo, nos mostra
um cenário de incertezas ao
mercado interno de autoveículos, cuja consequência
pode afetar ainda mais a já
bastante pressionada rede
autorizada de concessionárias das marcas associadas à
nossa entidade”.
As 15 marcas filiadas à
Abeifa, com licenciamento de 4.258 unidades, das
quais 1.844 importadas e
2.414 veículos de produ-

ção nacional, anotaram em
fevereiro último queda de
13,2% ante igual período de
2020, quando foram comercializadas 4.908 unidades.
Na importação, as 1.844
unidades vendidas significaram redução de 8,3% ante
as 2.010 unidades de janeiro de 2021; enquanto na
produção nacional – com
2.414 unidades – a queda de
vendas foi de 16,7% ante as
2.898 unidades de 2020.
Ante o mês de fevereiro
de 2020, os veículos importados registraram queda de
31%. Foram 1.844 unidades
em fevereiro de 2021 contra
2.671 unidades de fevereiro

de 2020. De outra parte,
os licenciamentos de veículos aqui produzidos por
associadas à Abeifa caíram
16,9%. São 2.414 unidades
ante as 2.906 unidades de
fevereiro do ano passado.
Em fevereiro último, com
4.258 unidades licenciadas
(importados + produção
nacional), a participação
das associadas à Abeifa foi
de 2,69% do mercado total
de autos e comerciais leves
(158.237 unidades). Se consideradas somente as unidades importadas, as associadas à entidade responderam
por 1,16% do mercado interno brasileiro.
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China é crucial na
recuperação global pós-Covid
Especialista destaca a erradicação completa da pobreza extrema

“

A China hoje é a mais
vibrante economia
grande do mundo
em um momento em que a
economia global vem passando por uma contração”
e quando outros jogadores
de peso, como Estados Unidos, Japão e Índia, sofreram
um grande golpe, disse em
uma entrevista recente à
agência Xinhua Sudheendra
Kulkarni, ex-presidente do
think tank Observer Research Foundation, com sede
em Mumbai.
Na opinião do especialista indiano em políticas públicas, a China tem a maior
recuperação econômica no
mundo ante os efeitos da
pandemia, e está absolutamente claro que o país é
crucial para a recuperação
econômica global.
No ano passado o país
teve crescimento de 6,5%

no produto interno bruto
(PIB) no quarto trimestre e
um aumento anual de 2,3%.
Kulkarni disse que um marco importante atestado para a conquista da segunda
maior economia mundial é
que seu PIB ultrapassou os
100 trilhões de iuanes (US$
15,42 trilhões) em 2020.
Kulkarni também observou que outro marco para
a vizinha ao norte da Índia
foi a erradicação completa
da pobreza extrema, já que
nos últimos oito anos o país retirou da pobreza quase
100 milhões de residentes
rurais pobres que viviam
abaixo da linha de pobreza
atual. “Essas são conquistas
históricas, que trazem grandes lições para o resto do
mundo e, portanto, a China
está mostrando seu caminho de desenvolvimento
para o resto do mundo de

duas maneiras”, ressaltou.
Tecnologia
Um dos aspectos do caminho de desenvolvimento
da China é uma economia
impulsionada por alta tecnologia e o outro é também uma economia que é
“guiada pela alta qualidade
do crescimento, não apenas
quantidade, mas também
alta qualidade que resulta na
melhoria das condições de
vida da população”, acrescentou Kulkarni.
“A pandemia Covid-19
foi um grande golpe para as
economias do mundo, e há
uma lição que devemos tirar
da pandemia. É que todos
os países devem cooperar
em vez de se afastar”, disse
ele.
Ele pediu que a China, os
EUA e outras economias,

como a União Europeia,
Japão e Índia, cooperem
entre si para reformar a ordem econômica global.
“Existem algumas pessoas, especialmente no Ocidente, que têm falado em
desacoplamento das economias americana e chinesa.
Isso não vai funcionar. Na
verdade, será contraproducente para os EUA e outros
países do mundo”, disse o
especialista.
Kulkarni observou que
a China emergiu como o
maior parceiro comercial
da Índia e que recentemente a China concluiu as negociações de um acordo de
investimento com a União
Europeia, o que mostra o
papel crucial da China na
economia global. Portanto,
disse ele, os EUA e a China
devem caminhar na direção
de uma maior cooperação.

Produção do pré-sal em janeiro
cresce 8,2% em relação a dezembro
A Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANP) divulgou
nesta terça-feira o Boletim
Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural do mês
de janeiro de 2021. Entre os
destaques da publicação está
o crescimento na produção
do pré-sal de 8,2% em relação ao mês anterior. Os campos marítimos responderam
por 96,9% do petróleo e
80,8% do gás natural. Os
campos operados pela Petrobras foram responsáveis por
93,3% do petróleo e do gás
natural produzidos no Brasil.
Em termos de volume
são 2,629 MMboe/d (milhões de barris de óleo
equivalente por dia), sendo 2,074 MMbbl/d (milhões de barris por dia) de
petróleo e 88,3 MMm3/d
(milhões de metros cúbicos
por dia) de gás natural. Em
relação a janeiro de 2020
houve uma redução de 2%.
A produção teve origem em
119 poços e correspondeu
a 70,5% do total produzido
no Brasil.
A produção nacional foi
de aproximadamente 2,873
MMbbl/d de petróleo e 136

MMm3/d de gás natural, totalizando 3,731 MMboe/d
(milhões de barris de óleo
equivalente por dia). Em relação ao mês anterior, houve um aumento de 5,4% na
produção de petróleo e de
7,4% na de gás natural. Já na
comparação com janeiro de
2020 houve redução de 9,3%
e 1,7%, respectivamente.
Em janeiro, o aproveitamento de gás natural foi
de 97,9 %. Foram disponibilizados ao mercado 61,1
MMm³/dia. A queima de gás
no mês foi de 2,9 MMm³/d,
uma redução de 4,9 % se
comparada ao mês anterior
e de 28,1% se comparada ao
mesmo mês em 2020.
Destaques
Em dezembro, o campo
de Tupi, no pré-sal da Bacia de Santos, foi o maior
produtor de petróleo e gás
natural, registrando 920
MMbbl/d de petróleo e
42,6 MMm3/d de gás natural. A plataforma Petrobras
77, produzindo no campo
de Búzios por meio de quatro poços a ela interligados,

produziu 146,524 Mbbl/d
de petróleo e foi a instalação com maior produção de
petróleo. A instalação Polo
Arara, produzindo no campo de Arara, por meio de
32 poços a ela interligados,
produziu 7,116 MMm³/d e
foi a instalação com maior
produção de gás natural.
Estreito, na Bacia Potiguar, teve o maior número
de poços produtores terrestres: 1.036. Marlim Sul e
Tupi, nas Bacias de Campos
e Santos, respectivamente,
foram os campos marítimos com maior número
de poços produtores: 56.
Os campos de acumulações marginais produziram
275,3 boe/d, sendo 107,5
bbl/d de petróleo e 26,7
Mm³/d de gás natural. O
campo de Iraí, operado pela
Petroborn, foi o maior produtor, com 163,6 boe/d.
Cessão onerosa
No mês de janeiro de
2021, 252 áreas concedidas,
três áreas de cessão onerosa
e cinco de partilha, operadas por 37 empresas, foram

responsáveis pela produção
nacional. Dessas, 60 são marítimas e 200 terrestres, sendo 10 relativas a contratos de
áreas contendo acumulações
marginais. A produção ocorreu em 6.472 poços, sendo
484 marítimos e 5.988 terrestres. O grau API médio do
petróleo extraído no Brasil
foi de 28,2, sendo 2,8% da
produção considerada óleo
leve (>=31°API), 91,4%
óleo médio (>=22 API e
<31 API) e 5,8% óleo pesado (<22 API).
As bacias maduras terrestres (campos/testes de longa
duração das bacias do Espírito Santo, Potiguar, Recôncavo, Sergipe e Alagoas) produziram 97,3 Mboe/d, sendo
77,4 mil bbl/d de petróleo e
3,2 MMm³/d de gás natural.
Desse total, 77,9 mil boe/d
foram produzidos pela Petrobras e 19 mil boe/d foram
produzidos por concessões
não operadas pela Petrobras,
dos quais: 12.122 boe/d no
Rio Grande do Norte, 6.642
boe/d na Bahia, 344 boe/d
no Espírito Santo, 218 boe/d
em Alagoas e 112 boe/d em
Sergipe.

BC amplia limite mínimo para transações via PIX
Ficou mais alto este
mês o limite que os bancos podem estabelecer nas
operações feitas por meio
do PIX. Desde a última
segunda-feira (1), o menor
limite que um banco pode
estabelecer para esse tipo
de transação passou a ser o
mesmo da TED, ou do disponibilizado para o cartão
de débito, dependendo da
operação.

De acordo com as regras
do PIX, os bancos podem
(mas não são obrigados a)
estabelecer limites máximos
de valor para as transações
por meio da ferramenta. Mas
esse limite não pode ser qualquer um. O Banco Central
estabelece um piso para eles.
Na maioria das operações, os bancos a partir deste mês não podem limitar o
PIX a menos que o permi-

tido para as TEDs - ou seja, se o seu banco permite
que você transfira até R$ 2
mil via TED, deve permitir
que você envie pelo menos
o mesmo valor usando o
PIX. Até fevereiro, esse valor era de 50% do liberado
via TED.
Conforme
informado no G1, esse limite só
é diferente nas operações
feitas entre as 20h e as 6h

e as feitas usando QR Code - nestes casos, o banco
precisa disponibilizar como
limite para a operação pelo
menos o mesmo valor que
pode ser utilizado com o
cartão de débito do cliente.
Também vale para o resto
do dia nos casos em que o
pagador esteja transferindo
para alguém ‘não usual’, ou
que não esteja cadastrado
previamente.

OPINIÃO
DO ESPECIALISTA

Como recuperar
impostos pagos
indevidamente?
Por Angelo Ambrizzi

D

e acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento
e Tributação (IBPT), cerca de 95% das empresas
pagam mais impostos do que deveriam. Isto porque a
legislação tributária brasileira é muito complexa, com mais
de 40 mil leis tributárias em vigor. Estima-se que sejam
criadas em torno de 46 novas leis tributárias todos os dias,
sendo obrigação do contribuinte identificar a legislação
aplicada à sua operação.
O que poucos sabem é que é possível fazer a recuperação dos valores pagos indevidamente. O recolhimento
indevido ou feito a maior ocorre por incoerências na legislação tributária, que ora inclui imposto na base de cálculo
de outro tributo.
Muitas vezes, o conteúdo das leis se contradiz, gerando
inconsistências, conhecidas como ilegalidades ou inconstitucionalidades, gerando para o contribuinte o dever
de pagar o tributo de forma indevida. Tal situação abre
a possibilidade de questionar a aplicação da lei para cada
contribuinte.
A expectativa é que a reforma tributária integral do
sistema de tributação brasileiro retire as incoerências
legislativas. Enquanto isso não acontece, uma ótima
oportunidade para as empresas é realizar uma análise
personalizada da legislação aplicada à sua operação,
entendendo toda as regras tributárias aplicadas e construindo um mapa de oportunidades para possíveis
ingresso de pedidos administrativos ou judiciais com a
finalidade de reduzir a carga tributária e, na maioria das
vezes, requerer a restituição de valores pagos indevidamente, gerando os créditos fiscais.
Este trabalho envolve a compreensão de vários fatores,
passando desde o regime de tributação da empresa, a segregação e estudo de toda a legislação aplicada à empresa
cujo resultado será, como dito, a montagem do mapa de
oportunidade.
Uma vez mapeadas as oportunidades, elaboramos um
plano de ação tanto para recuperar o que foi pago indevidamente nos últimos cinco anos (60 meses) quanto para
ajustar o valor de pagamento de impostos futuros.
Entre as opções mais comuns entre os questionamentos estão as discussões envolvendo a exclusão do ICMS e
ISS da base de cálculo do PIS e da Cofins; não incidência
de Contribuição Previdenciária sobre verbas indenizatórias ou não eventuais; e exclusão do PIS e da Cofins de
suas próprias bases de cálculo.
Para as empresas do lucro real, por exemplo, o crédito
estimado para a discussão da exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS é de R$ 1.665,00 para
cada R$ 100.000,00 de faturamento da empresa.
Assim, se 95% das empresas estão pagando tributos
a mais, é provável que a esmagadora maioria dos empresários tenha possibilidade de reduzir a carga tributária e também recuperar tributos pagos nos últimos
cinco anos.
É inegável a existência de vantagem competitiva para as
empresas que realizam o mapeamento das oportunidades
e conseguem decisões administrativas ou judiciais para
reduzir a carga tributária e recuperar valores pagos a mais.
Para isso, é importante contar com ajuda especializada de
uma equipe de advogados, que reúnam conhecimentos
jurídicos, financeiros e contábeis.
Angelo Ambrizzi é advogado, líder da área
tributária do Marcos Martins Advogados.
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OCDE ensina gestão às estatais brasileiras

O

Ministério
da
Economia participou nesta terçafeira do lançamento de um
relatório da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) que traz recomendações sobre a governança
das empresas estatais brasileiras. O documento também aponta diretrizes de
organização e boas práticas
para as empresas, entre elas
o fortalecimento da transparência e dos conselhos e
da diretoria executiva das
empresas.
Atualmente, a União
controla diretamente mais
de 45 empresas em diversos
setores. O documento da
OCDE resulta de um estudo feito a partir de questionamentos enviados à Secretaria de Coordenação e

Governança das Empresas
Estatais (Sest), que coordenou as respostas de vários
órgãos de governo do Brasil.
O relatório recomenda
que o fortalecimento dos
conselhos e da diretoria
executiva das empresas seja efetivado por meio do
empoderamento dos conselhos de administração,
pela melhoria de regras e
aprimoramento dos procedimentos para nomeação
de diretores e executivos.
Outra recomendação é o
fortalecimento da transparência, incluindo nos relatórios anuais informações
financeiras, de custos e das
políticas públicas de abrangência das estatais, além dos
objetivos de desempenho
para o setor estatal em geral.

Melhores práticas
“O relatório da OCDE
vem em boa hora: a organização assume papel importante, apontando melhores
práticas para que os países
enfrentem seus desafios de
gestão, nos ajudando a obter resultados melhores na
administração pública e, por
consequência, melhorando
a vida de 210 milhões de
brasileiros”, afirmou o secretário especial de Desestatização, Desinvestimento
e Mercados do Ministério
da Economia, Diogo Mac
Cord de Faria, durante videoconferência para lançamento do relatório.
De acordo com a agência
Brasil, dados apresentados
pelo secretário mostram que,
em 2019, as empresas estatais
tiveram resultado líquido de

R$ 110 bilhões, evolução de
55% frente ao exercício anterior. No período 2018-2019,
somente o setor financeiro
apresentou lucro de R$ 59
bilhões, seguido pelo setor
produtivo, com lucro de R$
53,5 bilhões.
Segundo Mac Cord, para
2021, a expectativa é trabalhar no aprimoramento de
indicadores comparativos de
boas práticas de governança
entre as estatais. O objetivo é
fortalecer o monitoramento
dos custos de cada empresa
e, ainda, os benefícios que cada uma gera à sociedade brasileira. O secretário disse que
há expectativa com a agenda
de desestatizações, citando
especificamente a venda de
ativos importantes, como
Eletrobras e Correios, ambos
no cronograma do governo
brasileiro deste ano.

BNDES financia dois parques eólicos no RN
O Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
aprovou dois financiamentos para a construção dos
parques eólicos Ventos de
Santa Martina 01 e Ventos
de São Januário 23, localizados nos municípios de
Caiçara do Rio do Vento
e Ruy Barbosa, no Estado
do Rio Grande do Norte.
O valor do crédito será de
R$ 417 milhões, informou
o banco de fomento nesta
terça-feira.
Os dois parques eólicos
somam 121,8MW de capacidade instalada e produzirão energia equivalente ao consumo de 242 mil
residências, gerando 775
empregos diretos e indiretos. Os empreendimentos
pertencem ao grupo Casa

dos Ventos e fazem parte
do Complexo Eólico Rio
do Vento, que já tem sua
primeira fase em construção (504MW) e, quando em
plena operação comercial,
superará a marca de 1 GW,
se tornando um dos maiores complexos eólicos do
mundo.
Segundo o BNDES, a geração de energia eólica, limpa e renovável, destes dois
novos parques evitará que o
equivalente a 1,3 milhão de
toneladas de gás carbônico
em gases de efeito estufa
sejam emitidos anualmente na atmosfera. E para se
ter ideia dos benefícios da
energia não poluente, estudos estimam que para neutralizar esta quantidade de
gás carbônico seria necessário o plantio de 9 milhões

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DA SOCIEDADE COOPERATIVA NOVO MILÊNIO
CNPJ 29.433.714/0001-75 / NIRE 33400056221
O Presidente da Sociedade Cooperativa NOVO MILÊNIO, no uso de suas
atribuições estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para
participarem das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, a serem
realizadas em nossa sede no dia 20 de março de 2021, em primeira
convocação às 09h:00min com a presença de 2/3 (dois terços) do
número total dos Cooperados Associados, em segunda às 10h:00min com
metade mais 01 (um) do número total de Cooperados Associados e em
terceira e última às 11h:00min convocação com a presença mínima de 10
(dez) Cooperados Associados para deliberar sobre as seguintes ordens
do dia: Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária. Extraordinária: 1.
Entrada e Saída/Renúncia de Cooperados; 2. Reforma Estatutária. Ordinária: 1. Prestação de Contas do Exercício do Ano de 2020; 2. Relatório de
Gestão; 3. Balanço Patrimonial; 4. Demonstração das Sobras ou Perdas
Apuradas no Exercício do Ano de 2020; 5. Destinação das Sobras ou
Perdas Apuradas no Exercício Social do Ano de 2020; 6. Eleição dos
Membros do Conselho Fiscal; 7. Eleição dos Membros da Diretoria.
Rio de Janeiro/RJ, 02 de março de 2021.
MAURO RODRIGUES ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
DINÂMICA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM
SAÚDE DOMICILIAR - LTDA., sociedade cooperativa inscrita no CNPJ
sob o n° 24.395.608/0001-20 NIRE 334.00054.81-4, com sede na rua
Carvalho de Souza, n° 237, sala 401, Madureira, Rio de Janeiro – RJ, CEP
21.350-180, em cumprimento às disposições legais e estatutárias (leis 5.764
de 1971 artigo 38 § 2º, lei 12.690 de 2012 artigo 11), por sua Diretora Presidente
em exercício, Vânia Cristina Victorino da Silva Morais, CPF nº. 754.941.67704, convoca todos os 115 sócios em dia com suas obrigações para
COMPARECER a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia
23 de março de 2021, na Avenida Vicente de Carvalho, nº. 504, bairro
Vicente de Carvalho, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 21371.148, local diverso da
sede da cooperativa, pois o espaço físico não comporta o quórum mínimo de
sócios; com primeira convocação às 09hs, instalando-se com a presença de
2/3 (dois terços) do número de sócios, com segunda convocação às 10hs,
com a presença de metade mais 1 (um) dos sócios e em terceira e última
convocação, às 11hs, instalando-se com no mínimo 50 (cinquenta) sócios,
ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de sócios, prevalecendo o
menor número, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Prestação
de contas dos atos da Administração referente ao exercício de 2020, composta
de Relatório de Gestão, Balanço Patrimonial, Demonstração de sobras ou
Perdas e Parecer do Conselho Fiscal; 2) Destinação das Sobras ou Rateio
das Perdas Apuradas; Ratificação de Plano de Gestão de Direitos Sociais,
Societários e Operacionais, incluindo-se aspectos relacionados à gestão da
cooperativa, disciplina, direitos e deveres dos sócios; planejamento e resultado
econômico dos projetos e contratos firmados; e organização do trabalho;
consoante pauta obrigatória prevista no artigo 11, caput das Leis n° 5.764 /
1971 e 12.690/2012. 6) Assuntos Gerais;
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2021.
Vânia Cristina Victorino da Silva Morais
CPF nº. 754.941.677-04
Diretora Presidente do Conselho de Administração
DINÂMICA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS
EM SAÚDE DOMICILIAR LTDA.
Sociedade Cooperativa inscrita no
CNPJ sob o n° 24.395.608/0001-20

de árvores.
Os financiamentos foram concedidos às Sociedades de Propósito Específico (SPEs) Ventos de Santa
Amélia Energias Renováveis (Parque Eólico Ventos de Santa Martina 01) e
Ventos de Santo Abelardo
Energias Renováveis (Parque Eólico Ventos de São
Januário 23), representando
77,2%, do investimento total dos projetos, que é de R$
540 milhões. As obras do
complexo eólico se iniciaram em fevereiro de 2020,
com a previsão de que os
parques entrem em operação até o primeiro trimestre
de 2022.
As SPEs Ventos de Santa
Amélia Energias Renováveis e Ventos de Santo Abelardo Energias Renováveis

pertencem ao grupo econômico Casa dos Ventos, com
estimativa de participação
no desenvolvimento de
30% de todos os projetos
eólicos no país. A companhia detém projetos em fase de desenvolvimento para
geração eólica e solar nos
Estados do Piauí, Ceará,
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia.
Ao longo das obras, quase três quartos dos recursos financiados pelo BNDES serão empregados na
aquisição de aerogeradores
nacionais - equipamentos
que convertem a energia
dos ventos em eletricidade.
Os demais investimentos
envolverão obras civis, sistemas de eletromecânica e
a construção das linhas de
transmissão associadas.

CONSÓRCIO ILHA GRANDE
CNPJ/MF 20.541.047/0001-70
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR. Ficam
convocadas as empresas consorciadas do CONSÓRCIO ILHA GRANDE
a se reunirem em Reunião do Conselho Diretor, a ser realizada no dia
16.03.2021, às 10h, na sede do Consórcio, na Rua Euclides da Cunha,
nº 106, São Cristóvão, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, a fim de
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) examinar, discutir e votar
o encerramento do Consórcio Ilha Grande, constituído pelas empresas
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA , BARCELONA BRASIL
GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e INSTITUTO SUPERIOR
DE ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA – NÚCLEO DE PROJETOS
ESTRATÉGICOS – ISAE. Rio de Janeiro, 03 de março de 2021. Antonio
Fernando do Livramento Martins – Representante Legal do Consórcio.

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento dos interessados, que
no dia 01 de abril de 2021, às 10:00 horas, realizará o leilão
REBDETRO04.21 na forma on-line e Presencial, dos veículos apreendidos
ou removidos, a qualquer título e não reclamado por seu proprietário, classificados como conservados, sucata inservível identificados ou sucatas
inservíveis não identificados, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar da data do recolhimento, conforme art. 328 do Código de Trânsito
Brasileiro, cujo os proprietários já foram notificados, tendo como leiloeiro o
Sr. ALEXANDRO LACERDA, devidamente matriculado na JUCERJA sob o no
103. Os veículos a serem levados a leilão poderão ser verificados no site
www.rebocarleiloes.com.br. A cópia do edital poderá ser consultada através do site www.detro.rj.gov.br e www.rebocarleiloes.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE RÁDIO-TÁXI, MISTA DE
TRANSPORTE, CONSUMO E HABITAÇÃO DOIS MIL LTDA
CNPJ nº 40.288.219/0001-52 - NIRE nº3340000431-1
EM 13/03/2021
O Diretor Presidente no uso de suas atribuições legais e estatutárias faz
publicar o presente Edital de Convocação para a Assembléia Geral Ordinária
a ser realizada em 13/03/2021, Sito à Rua Vieira Bueno , nº 68 – São
Cristóvão – Rio de Janeiro/RJ, Leia-se: O Diretor Presidente no uso de
suas atribuições legais e estatutárias, convoca seus associados, para
reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 13
de março de 2021, sito à Rua Vieira Bueno , nº68 – São Cristóvão –
Rio de Janeiro/RJ, nesta Cidade, com Primeira convocação às 08:00h,
com a presença de 2/3 dos associados, com segunda convocação às
09:00h, com a presença de metade mais um dos associados e em terceira
e última convocação às 10:00h com a presença de um mínimo de 10(dez)
associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I – Prestação
e Aprovação das Contas dos órgãos de administração – Exercício 2020 –
acompanhada de parecer do Conselho Fiscal. II – Destinação das Sobras
Apuradas ou rateio das Perdas decorrentes da insuficiência das
contribuições para cobertura das despesas da sociedade. III – Eleição dos
membros do Conselho de Administração. IV – Eleição dos membros do
Conselho Fiscal. V – Eleição dos membros do Conselho de Ética e Disciplina.
VI – Eleição Delegado. Rio de Janeiro, 02 de Março de 2021.
José Carlos Moreira Rodrigues
Diretor Presidente

Postos devem seguir
novas regras, diz ANP
A Agência Nacional de
Petróleo e Gás (ANP) está
divulgando, em seu portal,
orientações para os postos
revendedores de combustíveis atenderem ao Decreto
10.634/2021, que estabelece a obrigatoriedade da
divulgação de informações
detalhadas sobre os preços
de combustíveis praticados,
a fim de garantir o direito
ao consumidor de receber
informações corretas, claras, precisas, ostensivas e
legíveis. O alerta foi feito
nesta terça-feira no portal
da agência reguladora.
O Decreto entra em vigência contados 30 dias de
sua publicação e os postos
revendedores que não atenderem a suas disposições
ficarão sujeitos às penalidades aplicáveis.
“Com o objetivo de
orientar os agentes econômicos, reduzir os custos
informacionais para obtenção dos dados requisitadas
no artigo 4° decreto e promover maior aderência ao
cumprimento dessa legislação, a ANP disponibilizou,
em seu portal, página com a
consulta às bases de dados
com informações tributárias e de preços”, destacou
em nota a agência.
Também disponibilizou
em seu site modelo exemplificativo do painel para
atendimento com os componentes dos preços dos

combustíveis automotivos,
e que deverá ser obrigatoriamente utilizado nos postos revendedores.
O Decreto 10.634/2021,
publicado em 22/2, estabelece que os postos revendedores que concederem descontos nos preços de forma
vinculada ao uso de aplicativos de fidelização, deverão
informar aos consumidores: o preço real, de forma
destacada; o preço promocional, vinculado ao aplicativo de fidelização; e o valor
do desconto, que poderá
ser calculado pelo valor nominal ou percentual. Além
disso, quando a utilização
do aplicativo de fidelização
proporcionar a devolução
de dinheiro ao consumidor,
o valor e a forma de devolução deverão ser informados
de forma correta, clara, precisa, ostensiva e legível aos
consumidores.  
O decreto também estabelece que os postos revendedores devem informar os valores estimados
de tributos das mercadorias e serviços em painel
afixado em local visível do
estabelecimento, que deverá conter o valor médio
regional no produtor ou
no importador; o preço de
referência para o ICMS; o
valor do ICMS; o valor do
PIS/PASEP e da Cofins e
o valor da CIDE Combustíveis.

PRODUTORES
ENERGÉTICOS
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2
AVISO AOS ACIONISTAS
A Produtores Energéticos de Manso S/A - PROMAN comunica que estão
a disposição dos senhores acionistas os documentos discriminados no
Art. 133, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, referente ao encerramento do
exercício de 2020, podendo os mesmos ser obtidos na Rua São José, nº
90, Grupo 2.001, 20º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.010-020,
bem como, encontram-se disponibilizados nos portais da Comissão de
Valores Mobiliários – CVM e desta Companhia (www.promanmt.com.br).
Rio de Janeiro, 02 de março de 2021. Nanci Turibio Guimarães - Diretora
Financeira e de Relações com Investidores.

JACARINA IMOBILIÁRIA LTDA.
CNPJ/MF: 10.526.793/0001-30 – NIRE: 33.208.262.871
Redução Capital Social - Extrato Ata de Reunião Sócios. Data e Local:
22/02/2021, em sua sede na Rua Lauro Müller n° 116, sala 4406 (parte),
Botafogo, CEP: 22290-160, na Cidade e Estado de Rio de Janeiro. Com a
presença da totalidade do capital. Deliberação: Neste ato e na melhor forma
de direito, os sócios resolvem reduzir o capital social da Sociedade em
R$3.300.000,00 (Três milhões e trezentos mil reais) de R$19.500.000,00
(dezenove milhões e quinhentos mil reais) para R$16.200.000,00
(dezesseis milhões e duzentos mil reais), nos termos do inciso ll, do Art.
1082, da Lei 10.406/2002, do Código Civil, por julgarem os sócios que o
capital social está excessivo em relação ao objeto da Sociedade, sendo os
sócios restituídos através do recebimento do valor proporcional das quotas
por cada um deles detidas na sociedade. O arquivamento da Alteração
Contratual resultante se dará no prazo de 90 dias contados da publicação
deste extrato. Rio de janeiro, 22 de fevereiro de 2021. Célio Pinto de
Almeida - Sócio-Administrador.

SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF N° 33.016.338/0001-90
NIRE Nº 33.3.0001602-3
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária, a se realizar no dia 11 de março de 2021, às 10:00 horas,
na sede social, na Avenida das Américas, 3500 - Ed. Londres - Unidade
213, Condomínio Le Monde Office - Barra da Tijuca, CEP 22640-102,
nesta Cidade e Estado, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: a) Renúncia do atual Diretor-Presidente e eleição do seu substituto; b)
Renúncia de membro da Diretoria e ratificação dos mandatos dos demais
atuais Diretores; c) Assuntos de interesse geral da sociedade.
Rio de Janeiro, 03 de abril de 2021.
José António da Conceição Gonçalves - Diretor-Presidente
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PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PROMAN
CNPJ/MF nº 02.291.077/0001-93
NIRE 33.3.0027784-6
Companhia de Capital Aberto
Registro CVM nº 01923-2

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas, O Aproveitamento Múltiplo de Manso – APM Manso está ENERGIA FIRME
QUANTIDADE MWh
TARIFA
localizado no Rio Manso, situado a cerca de 100 Km da cidade de Cuiabá-MT, e tem ANO
ANO
R$/MWh
uma potência instalada de 210 MW, com quatro unidades geradoras de 52,5 MW, 2022
30.469,75
tendo uma energia assegurada de 92,0 MW. O seu reservatório atinge áreas nos 2023
30.469,75
municípios de Chapada dos Guimarães e Nova Brasilândia. Idealizado com o objetivo 2024
30.469,75
de, num único empreendimento, buscar soluções para geração de energia elétrica 2025
30.469,75
e para a função social de combate às cheias do Rio Cuiabá, que traziam pesados 2026
30.469,75
ônus às comunidades ribeirinhas, o projeto se mostrou eficaz no seu primeiro ano de 2027
30.469,75
operação através da contenção dos reflexos provocados pelos altos índices pluvio- 2028
30.469,75
métricos verificados na região. Agrega, também, funções relevantes de caráter comu- 2029
30.469,75
nitário, tais como diluição de efluentes, navegação, irrigação, piscicultura e melhorias 2030
30.469,75
das condições socioeconômicas da região. Contrato de Concessão: O contrato de 2031
30.469,75
concessão na forma compartilhada para geração de energia (“Contrato de Conces- ATÉ 11/2032
22.313,63
são ANEEL nº 10/2000”), firmado entre a União por intermédio da Agência Nacional dez/32
8.156,12
de Energia Elétrica – ANEEL e as empresas integrantes do Consórcio APM Manso, 2033
28.308,59
PROMAN e FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS, foi assinado em 10 de fevereiro de 2034
28.308,59
2000 e vigorará pelo prazo de 35 anos contados a partir daquela data, podendo ser fev/35
3.289,46
prorrogado pelo mesmo período desde que os concessionários assim o requeiram, Como podemos verificar, para o período de 2021 até 2031, o volume de energia
pelo menos 36 meses antes do final desse prazo. Licenciamento Ambiental: En- assegurada a PROMAN será equivalente a 30.469,75 MWh/ano. A tarifa praticada
contra-se plenamente em vigor, tendo a ELETRONORTE, à época responsável pelo para venda da energia à Furnas equivaleu, em 2020, a R$205,05/MWh. Conforme
assunto, preparado e apresentado o EIA/RIMA exigido pela legislação ambiental e a estabelecido no contrato de compra e venda, essa tarifa é atualizada, anualmente,
licença de instalação renovada desde 01/10/98. Contexto Econômico Financeiro: pela variação acumulada do IGP-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Para
Principais itens financeiros comparados ao exercício de 2019:
o exercício de 2021, a tarifa a ser praticada corresponde a R$252,38/MWh, pois a
ITEM
31/12/2020
31/12/2019
variação anual do IGP-DI, utilizada como base de cálculo para a definição do preço
Ativo Circulante
3.084
2.592 da tarifa a ser praticada durante o exercício de 2021, foi equivalente a 23,08%. ReAtivo Não Circulante
13.855
14.597 sultado / Passivo Circulante e Não Circulante: A Proman apresenta, basicamente,
Ativo Total
16.939
17.189 dois passivos onerosos. O primeiro refere-se à obrigação de devolução, pela PROPassivo Circulante
1.170
1.301 MAN, à FURNAS, do volume de energia elétrica disponibilizado no canteiro de obras
Passivo Não Circulante
16.456
16.789 à época da construção da Usina, que deverá ser deduzido da energia assegurada
Patrimônio Líquido
(687)
(901) à PROMAN, pelo Contrato de Concessão ANEEL nº 10/2000. Conforme disposto
Passivo Total
16.939
17.189 nos itens direitos e obrigações dos Parceiros integrantes do Consórcio APM-Manso,
Receita Operacional Líquida
5.890
5.456 FURNAS, na qualidade de Parceiro Público, tinha a obrigação de disponibilizar ao
Resultado Financeiro l Líquido
(2.445)
(2.050) Parceiro Privado, ou seja, a PROMAN, energia elétrica no Canteiro de Obras. Por
Lucro do Período
214
- sua vez, a PROMAN, na qualidade de Parceiro Privado, tem a obrigação de devolLucro (Prejuízo) Acumulado Período
(1.787)
(2.001) ver, a partir do 7º ano de operação da Usina, o volume de energia disponibilizado,
Receita Operacional: A Receita Operacional da PROMAN é originada, exclusiva- em parcelas mensais, iguais e consecutivas, durante 311 meses. As condições do
mente, pela comercialização do montante de energia elétrica garantida à Companhia. modo de devolução estabelecidas no Contrato de Constituição do Consórcio e no
O montante de energia pertencente à PROMAN foi garantido através do Contrato de CCVE deverão ser ratificadas em Termo Aditivo ao CCVE que, até o momento, não
Concessão ANEEL n° 10/2000. A condição de venda da totalidade da energia ga- foi celebrado. É importante ressaltar que Furnas contesta o volume de energia a ser
rantida a PROMAN foi definida pelo contrato de compra e venda de energia elétrica devolvida pela PROMAN, por discordar da forma de apuração do mesmo, conforme
(CCVE), celebrado entre Proman (vendedora) e Furnas (compradora). O volume e detalhado na Nota Explicativa nº 8. A matéria vem sendo objeto de disputa judicial,
condições da venda estão descritas a seguir:
já tendo havido decisão favorável à PROMAN em primeira instância. A sentença
ENERGIA FIRME
QUANTIDADE MWh
TARIFA de primeira instância foi, posteriormente, cassada, por questões processuais a seANO
ANO
R$/MWh rem corrigidas, e não pelo mérito, posto que durante o prazo concedido à Furnas
2002
544.276,74
56,77 para que se manifestasse sobre os documentos juntados pela PROMAN, os autos
2003
544.276,74
73,16 permaneceram indisponíveis, impossibilitando que a Autora exercesse o direito ao
2004
525.186,95
79,57 contraditório. Em um 2º momento, ocorreu julgamento em primeira instância e o juízo
2005
434.510,44
89,23 deu ganho de causa parcial a Furnas, sentença essa, confirmada, durante o mês
2006
392.745,44
90,32 de outubro de 2019 pela 2ª Turma Cível do Distrito Federal e Territórios. A Proman
2007
30.469,75
93,75 ingressou com Embargo de Declaração e, está recorrendo ao STJ na tentativa de
2008
30.469,75
101,15 reverter a sentença. Contudo, os consultores jurídicos desta companhia continuam
2009
30.469,75
110,35 classificando a perda do pagamento em pecúnia dessa causa como REMOTA. E
2010
30.469,75
108,77 reclassificaram como PROVÁVEL o aumento do volume de energia a ser devol2011
30.469,75
121,06 vida a Furnas. Os detalhes dessa questão estão relatados na Nota Explicativa nº
2012
30.469,75
127,11 8 - Energia de Canteiro, inclusive, a administração realizou, no mês de outubro de
2013
30.469,75
137,40 2019, o reconhecimento de provisão para perdas no montante de 11.747,57 MWh,
2014
30.469,75
144,98 correspondente a R$2.334 mil, diferença apurada entre o passivo já reconhecido e
2015
30.469,75
150,47 a sentença promulgada no julgamento em 2ª instância. O outro passivo oneroso da
2016
30.469,75
166,57 empresa corresponde a 10.000 debêntures que estão, atualmente, em circulação.
2017
30.469,75
178,53 Essas debêntures são remuneradas através de participação no resultado operacional
2018
30.469,75
177,78 da Companhia. Até setembro de 2013 esses ativos eram remunerados a razão de
2019
30.469,75
190,40 75%, a partir de outubro de 2013, por deliberação em assembleia de debenturistas, a
2020
30.469,75
205,05 remuneração desses ativos passou a ser equivalente a 100% do resultado operacio2021
30.469,75
252,38 nal disponível apurado pela Cia. Em novembro de 2019, foi aprovada em assembleia
BALANÇO PATRIMONIAL ( Em milhares de reais )
Exercícios findos em
Exercícios findos em
PASSIVO
Nota 31.12.20
31.12.19
1.170
1.301
Nota
31.12.20 31.12.19 CIRCULANTE
ATIVO
Fornecedores
8 20
206
183
3.084
2.592 Imposto e contribuições a recolher
40
30
CIRCULANTE
Debêntures
7 20
570
797
Caixa e Equivalentes de caixa
3 18 20
1.904
1.458 Provisão para contigências
16 20
353
291
16.456
16.789
Contas a receber de clientes
18 20
511
475 NÃO CIRCULANTE
Fornecedores
8 16 18
1.530
1.357
Debêntures
7 18 20
12.210
13.210
Impostos a recuperar
5
668
659
Provisão para contingencia
16 20
2.716
2.222
13.855
14.597 PASSIVO A DESCOBERTO
NÃO CIRCULANTE
9
(687)
(901)
Capital social
1.100
1.100
13.855
14.597
Imobilizado
6
Prejuízo acumulados
(1.787)
(2001)
16.939
17.189 Total do Passivo e do Passivo a Descoberto
(16.939)
(17.189)
Total do Ativo
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ( Em milhares de reais )

de debenturistas, que a remuneração das debêntures passará a ser equivalente a
85% do resultado operacional disponível apurado pela Cia. No ano de 2020, a empresa apresentou um resultado operacional acumulado positivo, equivalente a R$
1.886 mil, e distribuiu aos debenturistas, a título de remuneração das debêntures em
circulação, o equivalente a R$ 1.602. Em relação ao item “debêntures”, classificado
no Passivo circulante e no Não Circulante, esclarecemos que: De acordo com a
escritura das debêntures, toda a disponibilidade de caixa deve ser distribuída aos debenturistas, a título de remuneração e/ou amortização da conta passiva “debêntures”.
Durante o exercício de 2020 a disponibilidade de caixa foi equivalente a R$ 2.831.
Após o pagamento da remuneração, o saldo remanescente dessa disponibilidade
de caixa foi distribuído aos debenturistas a título amortização extraordinária da conta
passiva “debêntures”, classificada no Passivo circulante. Para o exercício de 2021,
estimamos que ocorram reduções no passivo circulante, pois estamos projetando
que a disponibilidade de caixa deverá ficar acima da distribuição de remuneração
aos debenturistas e, por força de escritura, o saldo remanescente será utilizado no
pagamento do Passivo circulante conta “debêntures”. Impactos da COVID19 nas
Atividades da PROMAN: A Proman analisou os possíveis impactos provocados
no mercado de capitais e em especial, nas operações da empresa para o exercício
de 2021, por conta da pandemia mundial provocada pelo COVID-19. Concluiu-se
que os efeitos provocados nos mercados mundiais não afetarão a Proman pelos
motivos expostos a seguir: 1. A Proman, na qualidade de integrante do Consórcio
APM-Manso tem, garantido pela ONS (Operador Nacional do Sistema de Energia
Elétrica) a disponibilidade de um volume físico de energia independente de reflexos
adversos que possam afetar o mercado brasileiro. 2. Essa energia disponibilizada
pela ONS é comprometida a venda para Furnas, que se obriga a adquirir a totalidade
da energia da Proman até o término do período de concessão, ou seja, fevereiro de
2035. 3. Os ativos financeiros da Proman referem-se, exclusivamente, a aplicações
em renda fixa indexada pela variação do CDI e representam, apenas, 9,7% do total
dos ativos da Companhia. 4. A provisão para perdas, classificada em outubro de
2019 por conta de uma sentença desfavorável a Proman refere-se a um volume fixo
de energia cuja atualização corresponde ao mesmo índice de atualização da tarifa
de venda da energia a Furnas, ou seja, a empresa não corre risco de descolamento
entre passivo e ativo. 5. O mesmo ocorre com os passivos da Cia, pois (1) as debêntures em circulação não tem seus valores nominais indexados a quaisquer índices e
(2) a Energia de canteiro corresponde a volumes mensais de energia cujos valores
de tarifas são intrinsicamente correlacionados com a tarifa de venda de energia a
Furnas. A provisão para perdas e os passivos da Companhia encontram-se detalhados nas Notas “8” e “9” acima. Atendimento aos dispositivos da Instrução
CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003: A Companhia comunica que a empresa
de Auditoria Independente UHY BENDORAYTES E CIA AUDITORES INDEPENDENTES, CNPJ sob o nº 42.170.852/0001-77, CÓDIGO CVM n° 315-8, não presta
serviços adicionais à Proman. Os serviços ora contratados com a citada auditoria
são os, comumente, estabelecidos em contratos padrão de prestação de serviços de
auditoria externa, celebrados entre a entidade auditada e a empresa de auditoria independente. Compromisso da Administração: O atual Conselho de Administração
e a Diretoria Executiva têm seus mandatos válidos até abril de 2021 e abril de 2023,
respectivamente, tanto o Conselho de Administração, como a Diretoria Executiva,
continuarão a envidar seus esforços, no sentido de cumprir, e fazer cumprir, todos os
compromissos pactuados pela Companhia, no que se refere a sua responsabilidade
como consorciada, perante a União, por intermédio da Agência Nacional de Energia
Elétrica – ANEEL, Furnas Centrais Elétricas S/A, como parceira e cliente, e, principalmente, perante a sociedade.
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2021.
PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO SA - PROMAN
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Cesar Avidos Juruena Pereira – Presidente do Conselho
Juleika Cristina Ferreira de Carvalho – Conselheira
Marcia de Luca Micheli – Conselheira
Geraldo Henrique de Castro – Conselheiro
Antônio Carneiro Alves – Conselheiro
DIRETORIA
Fabio Pereira Maia - Diretor Presidente.
Nanci Turibio Guimarães – Diretora Financeira e de Relações com
Investidores
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
( PASSIVO A DESCOBERTO ) ( Em milhares de reais )
Saldo em 31.12.2018
Resultado do exercício
Saldo em 31.12.2019
Resultado do exercício
Saldo em 31.12.2020

Capital Social Prejuízos Acumulados TOTAL
1.100
1.100
(2.001) (2.001)
1.100
(2.001)
(901)
214
214
1.100
(1.787)
(687)

Exercícios findos em 31/12/2020 31/12/2019
RECEITAS
6.248
5.817
De Fornecimento de Energia Elétrica
6.134
5.696
Outras Receitas
114
121
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
(1.540)
(3.893)
Materiais, Energia, Serv. Terceiros, Outros
(1.540)
(1.441)
Perda/Recuperação de Valores Ativos
0
(2.452)
VALOR ADICIONADO BRUTO
4.708
1.924
Exercícios findos em
Exercícios findos em RETENÇÕES
(742)
(742)
31/12/2020 31/12/2019 Depreciação, Amortização e Exaustão
31.12.20 31.12.19
(742)
(742)
FLUXO
DE
CAIXA
DAS
ATIVIDADES
OPERACIONAIS
VALOR ADICIONADO LIQUIDO PRODUZIDO
3.966
1.182
5.890
5.456
RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS
Resultado
do
exercício
214
(2.001)
VALOR ADICIONADO REC EM TRANSFERÊNCIA
37
48
CUSTOS DE SERVIÇOS
(1.844)
(1.800)
Receitas Financeiras
37
48
LUCRO BRUTO
4.046
3.656 Ajustes por:
Depreciação
742
742
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR
4.003
1.230
(2.162)
(3.725)
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS
Provisão
para
remuneração
de
debêntures
1.603
1.932
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
4.003
1.230
. Gerais e administrativas
(1.441)
(1.275)
718
2.451 PESSOAL:
70
. Outras Receitas Operacionais
114
121 Variações nos Ativos e Passivos
(Aumento)
Redução
em
Contas
a
Receber
(36)
(32)
Proventos
65
. Outras Despesas Operacionais
(2.452)
Aumento
(Redução)
em
Imp.
A
Recuperar
(9)
(53)
F.G.T.S.
5
. Receita Financeiras
38
48
Aumento
(Redução)
em
Provisão
para
contingências
557
291
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
334
268
. Despesa Financeiras
(873)
(167)
196
2.242 Federais
325
264
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CS
1.883
(69) Aumento (Redução) Fornecedores
(Aumento) Redução em Obrigações Fiscais
10
3 Estaduais
8
4
. Contribuição social
(23)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
3.277
3.124 Municipais
1
0
. Provisão para o Imposto de renda
(43)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAREMUNERAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS
3.385
2.963
(1.603)
(1.932) MENTO
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
Juros
869
166
. Debêntures
(1.603)
(1.932)
Pagamento de remuneração das debentures
(2.831)
(2.741) Remuneração Debenturistas
1.603
1.932
RESULTADO DO EXERCÍCIO
214
(2.001)
Caixa líquido proveniente das atividades de
Compensação Financ pela utilização de recursos
909
865
PREJUÍZO LÍQUIDO POR AÇÃO / POR COTA ( R$ )
2,14
(20,01) financiamento
(2.831)
(2.741) Outros
4
RESULTADO DO EXERCÍCIO
214
(2.001)
AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
446
383 REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS PROPRIOS
214
(2.001)
Outros resultados abrangentes
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício
1.458
1.075 Juros sobre o Capital Próprio
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL
214
(2.001)
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício
1.904
1.458 Lucros Retidos / Prejuizo do Exercício
214
(2.001)
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis anuais Em 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares Reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional: Produtores Energéticos de Manso S.A. – PROMAN
2007
698.706,99
2017
655.734,07 circulantes. h) Imobilizado: Representado por ativos geradores de energia, prove(“Companhia”), com sede na Cidade do Rio de Janeiro, e situado no Estado do
2008
859.446,00
2018
694.797,72 nientes dos investimentos iniciais da APM Manso, registrados ao valor de custos,
Rio de Janeiro, foi constituída em 10 de dezembro de 1997, tendo como objeto
2009
768.547,00
2019
545.733,33 acrescidos dos juros incorridos e demais encargos financeiros relacionados aos
a exploração, em consórcio firmado com as Centrais Elétricas do Norte do Brasil
recursos obtidos de terceiros para a construção do Empreendimento, que foram
2010
679.918,00
S.A. - ELETRONORTE, posteriormente transferido para Furnas Centrais Elétri- Independente do Volume de energia gerado pelo empreendimento, a PROMAN, ativados até as datas de início das operações de cada uma das quatro unidades
cas S.A. (“Furnas”), sob regime de concessão do Aproveitamento Múltiplo de têm garantido, através do Contrato de Concessão ANEEL nº 10/2000, o recebi- geradoras do Empreendimento. As taxas anuais de depreciação do ativo imobilizaManso - APM Manso (o “Empreendimento”), constituído basicamente pela Usina mento de um volume de energia, que, conforme contrato de Compra e Venda de do são aquelas indicadas na nota explicativa nº 6, e vêm sendo quantificadas proHidroelétrica de Manso e suas quatro unidades geradoras. O referido consórcio energia já detalhado nesse Contexto Operacional, está comprometido para venda porcionalmente em relação à demanda assegurada de energia no decorrer de cada
foi firmado em 18 de dezembro de 1997, com a denominação de Consórcio APM a Furnas em condições pré-estabelecidas, que serão mantidas até o término do exercício, conforme mencionado na nota explicativa nº 1, considerando o período
Manso (o “Consórcio”), tendo como empresa líder Furnas, com o objetivo de contrato, ou seja, fevereiro de 2035. No encerramento do exercício de 2020, o de concessão e de início de operação de cada unidade geradora. i) Obrigações
concluir e manter a operação do Empreendimento e seu Sistema de Transmis- patrimônio líquido, o capital circulante líquido e o resultado do exercício eram R$ tributárias: Referem-se aos impostos e contribuições pertinentes aos preceitos
são Associado. A participação da Companhia no montante dos investimentos (687), R$ 1.914 e R$ 214, respectivamente. A Companhia apresentou, nesse pe- legais, e relacionados às atividades operacionais; além disso, da obrigatoriedade da
para a conclusão do Empreendimento realizado pelo Consórcio foi de 33,33%, ríodo, disponibilidade de caixa superior ao RODI apurado até o término do exercício taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica – TFSEE/ANEEL, os valores
sendo que, a partir de 14 de novembro de 2000, mediante Terceiro Termo Adi- de 2020 em montante equivalente R$ 1.227. Esses recursos foram utilizados nas estão registrados a valor presente. j) Resultado por Ação: Calculado com base na
tivo ao contrato de constituição do Consórcio, a Companhia passou a arcar, na amortizações extraordinárias de passivo “Debêntures” realizadas no exercício de quantidade de ações, excluídas aquelas mantidas em tesouraria, na data do encerproporção de 30%, com os custos referentes às melhorias, à reposição de so- 2020, conforme preconiza o item 4.7 da Escritura de Emissão. 2. Base de prepa- ramento dos balanços. k) Informação por segmento: Um segmento operacional
bressalentes e à parcela contratada com terceiros dos serviços especiais e dos ração e apresentação das demonstrações contábeis anuais: 1.1. Declaração é um componente da Companhia que desenvolve atividades de negócio das quais
serviços de reparos nas estruturas civis. A participação da Companhia na energia de Conformidade: As demonstrações financeiras contábeis foram elaboradas e pode obter receitas e incorrer em despesas, incluindo receitas e despesas relacioassegurada a ser gerada pelo Empreendimento está estabelecida no Contrato de preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo nadas com transações com outros componentes da Companhia. A Companhia
Concessão ANEEL nº 10/2000, abaixo detalhado. A concessão para exploração com as Normas Internacionais de Contabilidade (International Financial Reporting possui um único segmento de negócio. l) Uso das estimativas: Na elaboração
do Empreendimento pelo Consórcio é regulada pelo Contrato de Concessão n° Standards – IFRS), emitidas pelo International Accounting Standard Board – IASB, das demonstrações contábeis anuais é necessário utilizar estimativas para certos
010/2000, firmado com a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, em 10 aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pela Comissão de ativos, passivos e outras transações. As estimativas e os julgamentos contábeis
de fevereiro de 2000, sendo o prazo de vigência da referida concessão de 35 Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros
anos, contados a partir dessa data. O referido prazo poderá ser prorrogado, a cri- demonstrações contábeis anuais aqui apresentadas foram elaboradas seguindo fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para
tério da ANEEL, na forma da legislação em vigor, quando do término do Contrato princípios, práticas contábeis e critérios consistentes com base nas últimas de- as circunstâncias. m) Imposto de Renda e Contribuição Social: Os impostos
de Concessão, mediante requerimento do Consórcio, desde que a exploração monstrações contábeis anuais em 31 de dezembro de 2019 publicadas em 17 de sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado. Os encargos de
do Empreendimento esteja ocorrendo nas condições estabelecidas no referido março de 2020. A autorização para conclusão da preparação destas Demonstra- imposto de renda e contribuição social corrente são calculados com base nas leis
Contrato de Concessão, na legislação do setor de energia elétrica e que atenda ções contábeis anuais ocorreu em 22/01/2021. 1.2. Principais práticas contábeis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço. A
aos interesses dos consumidores. O Empreendimento é operado e mantido por adotadas na elaboração das demonstrações contábeis anuais: a) Apuração Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas
Furnas, e suas quatro unidades geradoras iniciaram suas operações durante os do Resultado: As receitas de vendas são apresentadas pelo valor bruto, ou seja, declarações de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal
exercícios de 2000 e 2001. Em 9 de junho de 2000, a Companhia firmou com inclui os impostos incidentes sobre as mesmas, os quais estão apresentados como aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado,
Furnas, tendo como interveniente-garantidora a Centrais Elétricas Brasileiras contas redutoras das receitas. O resultado das operações é apurado em confor- com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. O imposto
S.A. – ELETROBRÁS, Contrato de Compra e Venda de Energia (“Contrato”) que midade com o regime contábil de competência de exercício. As receitas são recode renda e a contribuição social do exercício corrente são calculados com base no
regula todos os direitos e obrigações na venda à Furnas da cota-parte da energia nhecidas no resultado quando seu valor pode ser mensurado de forma confiável,
assegurada à Companhia no Empreendimento, correspondente aos seguintes todos os riscos e benefícios inerentes ao produto e/ou serviços são transferidos ao lucro real nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tribumontantes: Energia assegurada em MWh/ano
comprador. b) Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações tável excedente de R$ 240 para Imposto de Renda e 9% sobre o lucro tributável
para Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido.
2000
37.796,23 contábeis anuais estão apresentadas em milhares de Reais (R$) mil. O real é a
31/12/2020
31/12/2019
2001
695.267,38 moeda funcional e a principal moeda do ambiente econômico em que a Compa- 3. Caixa e equivalentes de caixa
1
2002 e 2003
544.276,74 nhia opera. c) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa compreende numerário em Conta corrente
1.904
1.457
2004
525.186,95 espécie e depósitos bancários disponíveis; equivalentes de caixa são aplicações Aplicações financeiras
1.904
1.458
2005
434.510,44 financeiras de curto prazo, alta liquidez e são prontamente conversíveis em um
2006
392.745,44 montante conhecido de caixa, essa definição também é utilizada na Demonstração As aplicações financeiras referem-se a recursos aplicados em fundos de investimen2007 à 2031
30.469,75 do Fluxo de Caixa. d) Ativos financeiros: Os ativos financeiros da Companhia tos renda fixa e Certificados de Depósitos Interbancário junto ao Banco do Brasil S.A.,
Até 11/2032
22.313,63 foram classificados, dentre as novas categorias trazidas pelo novo pronunciamento que apresentam liquidez imediata e risco remoto de perda. Durante o exercício de
dez/32
8.156,12 técnico IFRS 9/CPC 48, como mensurados ao custo amortizado e ao valor justo por 2020, as aplicações em CDB, que representam, aproximadamente, 86,55% dos re2033 e 2034
28.308,59 meio de resultado. A administração determina a classificação de seus ativos finan- cursos investidos, renderam o equivalente a 82,19% da variação acumulada do CDI.
2035
3.289,46 ceiros no reconhecimento inicial. e) Impairment de ativos financeiros: O CPC 48/ 4. Contas a receber: Corresponde aos valores a receber de Furnas relativamente à
Desta forma, mediante o Contrato, a Companhia estará vendendo à Furnas, tendo IFRS 9 substitui o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38/IAS 39 por um modelo energia assegurada do mês de dezembro de 2020, prevista no contrato mencionado
essa se obrigado a comprar, no período de concessão, a totalidade da energia a que prospectivo de “perdas de crédito esperadas”. O novo modelo de perdas esperadas na Nota Explicativa nº 1, no montante de R$ 511 (R$ 475 em 2019), a ser recebido
tem direito a Companhia, conforme mencionado anteriormente, ao preço unitário de se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor em janeiro de 2021. O valor a receber de Furnas referente ao mês de dezembro
R$ 36,98/MWh, base abril de 1997, corrigido pela variação do Índice Geral de Pre- justo apurado por meio de outros resultados abrangentes, a Companhia não possui de 2020 é o resultado da venda da energia garantida, em montante equivalente
ços Disponibilidade Interna – IGP-DI (“IGP-DI”). O preço unitário da energia faturada ativos financeiros classificados nesta última categoria, com exceção de investimen- a 2.539,1458 MWh deduzida da devolução da energia de canteiro, equivalente a
para o exercício de 2021, devidamente atualizado, será equivalente a R$ 252,38/ tos em instrumentos patrimoniais e ativos contratuais. As provisões para perdas 46,2821 MWh, conforme descrito na nota explicativa nº 8.
31/12/2020
31/12/2019
MWh (tarifa de 2020: R$ 205,05/MWh). O estoque de MWh garantido a PROMAN esperadas serão mensuradas, quando houver, com base nas perdas de crédito 5. Impostos a recuperar
189
132
(Contrato de Concessão) e comprometido à venda para FURNAS, durante o período esperadas para a vida inteira, ou seja, perdas de crédito que resultam de todos os IRPJ a Compensar
163
110
compreendido entre 2021 a 2035, corresponde a 425.543,64 MWh equivalente a possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um instrumento CSLL a Compensar
R$107.403 ao preço que será faturada, do exercício de 2021 até o término da Con- financeiro. f) Contas a receber - clientes: Os recebíveis são decorrentes da venda COFINS a Compensar
141
213
cessão (fevereiro de 2035). É importante ressaltar que, desde o início da operação do de energia elétrica assegurada para Furnas, conforme estabelecido em contrato e Saldo negativo IRPJ
175
204
APM-Manso, o empreendimento nunca paralisou suas atividades, gerando volumes termos aditivos. g) Outros ativos e passivos: Um passivo é reconhecido no balan- Saldo negativo CSLL
0
1
ço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado PIS a Recuperar
de energia, apurados em MWh, conforme demonstrado a seguir:
668
659
de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido
Ano
MWh
Ano
MWh
2001
250.034,52
2011
695.477,00 para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores estima- No 3º trimestre de 2017, a PROMAN deu início aos ingressos de pedido, junto a
2002
863.018,00
2012
629.793,00 tivas do risco envolvido. Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável Receita Federal, de restituição referentes aos saldos negativos de IRPJ e CSLL,
2003
832.519,66
2013
647.255,00 que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e passíveis de restituição. A conta Impostos a recuperar, cujos tributos são passíveis
2004
732.808,00
2014
758.943,61 seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Os ativos e passivos são de restituição foram transferidos para as contas patrimoniais ativas “saldo negativo” e
2005
615.793,00
2015
683.264,72 classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que estão sendo utilizadas, por compensação protocolada na Receita Federal, no paga2006
847.429,00
2016
624.564,63 ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não mento de impostos decorrentes da rotina administrativa da Companhia.
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Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis anuais Em 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares Reais, exceto quando indicado de outra forma)
consecutivas, mediante dedução, em volume de energia, sobre a energia garantida 11. Custo dos bens dos serviços prestados
Depreciação
31/12/2020 31/12/2019
6. Imobilizado
Custo
acumulada 31/12/2020 31/12/2019 pelo Contrato de Concessão, por 311 meses, contados a partir de janeiro de 2007,
(193)
(194)
Terrenos
3.488
3.488
3.488 devendo ser estabelecido mediante celebração de Termo Aditivo ao CCVE no térmi- Taxa Fiscalização
(742)
(742)
Reservatórios e barragens
5.518
(4.908)
610
653 no da Construção do Empreendimento. Essas condições são replicadas em diversos Depreciação
(a)
(909)
(864)
Edificações
11.435
(9.823)
1.612
1.695 documentos que compõem o processo de concessão, desde sua origem, através do Comp Financ utilização recursos
Edital de Licitação, bem como a proposta de parceria que fundamenta o arcabouço
(1.844)
(1.800)
Sistemas de processamento
e dados
4
(4)
- de obrigações e direitos do parceiro privado. Até a presente data, não foi celebrado, (a) Refere-se a taxa de compensação financeira pela utilização de recursos hídricos
Máquinas e equipamentos
63.301
(56.656)
6.644
7.153 entre FURNAS e PROMAN o Termo Aditivo ao CCVE para disciplinar essa questão. conforme Lei nº 9.427/1996.
A Companhia, por entender que estava inadimplente a uma obrigação constante dos 12. Despesas gerais e administrativas
31/12/2020 31/12/2019
Efeitos financeiros e energia
(1.298)
(1.105)
consumida (a)
13.518
(12.017)
1.501
1.608 contratos que disciplinam tanto a Concessão da Usina, quanto as obrigações e direi- Serviços de terceiros (a)
tos
do
Consórcio
responsável
pela
exploração
do
APM-Manso,
contratou
Parecer
JuHonorário da diretoria
(65)
(63)
97.264
(83.408)
13.855
14.597
rídico
para
orientação
do
modo
de
devolução
da
energia,
além
de
Parecer
de
Auditor
Encargos com pessoal chave
(20)
(29)
(a) Refere-se a energia consumida na construção do empreendimento.
independente
para
quantificar
o
volume
total
da
energia
a
ser
devolvida
e
o
montante
Outras despesas
(58)
(78)
Movimentação do ativo imobilizado no exercício de 2020.
mensal
a
ser
deduzido
da
energia
assegurada.
Assim,
constatou-se
que
o
volume
(1.441)
(1.275)
31/12/2019 Adições Baixas Depreciação 31/12/2020
total
de
energia
elétrica,
disponibilizada
por
FURNAS,
no
canteiro
de
obras,
equivale
Os serviços de terceiros referem-se a despesas com consultoria e assessoria de
Terrenos
3.488
3.488
a 14.393,7513 MWh e o volume mensal a ser deduzido da energia assegurada é de gestão, serviços prestados por advogados, anúncios e publicidades entre outros
Reservatórios e
46,2821
Mwh.
Desse
modo,
a
Companhia,
na
fatura
de
novembro/2014,
deduziu
serviços, excluído os gastos com remuneração e encargos com Pessoal Chave (Dibarragens
653
(43)
610
Edificações
1.695
(83)
1.612 um montante de energia equivalente a 49 parcelas (Janeiro/2007 a Dezembro/2010 retoria Executiva- nota 17).
e
Novembro/2014)
e,
em
Dezembro
de
2014,
deduziu
o
equivalente
a
47
parcelas
13. Resultado financeiro
31/12/2020 31/12/2019
Máquinas e
32
48
equipamentos
7.153
(509)
6.644 (Janeiro/2011 a Outubro/2014 e Dezembro de 2014). A partir de janeiro de 2015, Rendimento de aplicação financeira
foram
deduzidos,
do
montante
mensal
de
energia
assegurada,
volume
equivalente
Variação monetária ativa
5
Efeitos financeiros e
a
46,2821
MWh.
No
final
do
exercício
de
2020
restam
6.618,3585
Mwh
que
serão
37
48
energia consumida
1.608
(107)
1.501
deduzidas
da
energia
assegurada
em
143
parcelas
mensais,
iguais
e
consecutivas,
Despesas financeiras
14.597
(742)
13.855
(1.603)
(1.932)
As taxas de depreciação adotadas para a totalidade dos bens do ativo imobilizado até o mês de novembro de 2032. A seguir, a movimentação da Energia de Canteiro Remuneração e Debêntures
até
31
de
dezembro
de
2020:
Outras despesas financeiras
(873)
(167)
tomam como premissa única e exclusiva, a proporcionalidade da energia assegurada
Em reais
(2.476)
(2.099)
em cada exercício em relação ao total de energia assegurada, conforme mencionado
- R$ (mil)
MWh Resultado financeiro líquido
(2.438)
(2.049)
na nota explicativa nº 1, que ocorrerá durante o período de concessão de 35 anos.
14.393,75 14. Outras despesas operacionais: Não houve registro de outras despesas operaO início da depreciação dos bens do ativo imobilizado ocorreu em quatro momentos Total de energia fornecida – MWh
311 meses cionais até 31 de dezembro de 2020 e/ou 31 de dezembro de 2019. 15. Transação
distintos (novembro de 2000 e fevereiro, março e maio de 2001), demarcados pela Prazo para devolução
46,2821 com partes relacionadas: A Companhia não possui transações com partes relacioentrada em operação das quatro unidades geradoras. Estão relacionadas a seguir Total mensal de energia a ser devolvida – MWh
Saldo inicial
14.393,7513 nadas, exceto o disposto nos itens 7 e 17 dessas Notas explicativas. 16. Provisão
as taxas de depreciação adotadas para cada exercício social.
(555,3852) para contingências: A Companhia não tem conhecimento de ser parte (passiva)
Anual (%) Pagamento de parcelas em atraso – 01/2007 a 12/2007
Taxas de depreciação anuais
(555,3852) em ações judiciais, tributárias, trabalhistas e outros processos administrativos classi2000 (*)
0,94 Pagamento de parcelas em atraso – 01/2008 a 12/2008
(555,3852) ficados como de perda provável ou possível por seus assessores jurídicos externos,
2001
17,27 Pagamento de parcelas em atraso – 01/2009 a 12/2009
(555,3852) a exceção do processo movido por Furnas, em desfavor da PROMAN, quanto a de2002 e 2003
13,52 Pagamento de parcelas em atraso – 01/2010 a 12/2010
(555,3852) volução da energia de canteiro, detalhadamente descrito na Nota 8, supra. Contudo,
2004
13,03 Pagamento de parcelas em atraso – 01/2011 a 12/2011
(555,3852) os recursos aplicados em CDB descrita na Nota 3, constituem provisão de recursos
2005
10,78 Pagamento de parcelas em atraso – 01/2012 a 12/2012
(555,3852) suficientes suportar o risco de aumento de passivo por conta da possibilidade de
2006
9,74 Pagamento de parcelas em atraso – 01/2013 a 12/2013
(555,3852) perda classificada como PROVÁVEL, pelos assessores jurídicos da Companhia.
2007 à 2032
0,76 Pagamento referente 2014
(555,3852)
31/12/2020 31/12/2019
2033 e 2034
0,68 Pagamento referente 2015
(555,3852) Provisão para Contingências
(3.069)
(2.513)
2035
0,08 Pagamento referente 2016
(555,3852) Circulante
(353)
(291)
(*) corresponde apenas ao mês de dezembro. Ao término do período de concessão, Pagamento referente 2017
(555,3852) Não circulantes
(2.716)
(2.222)
ou do prazo de prorrogação que possa vir a ser concedido, conforme mencionado Pagamento referente a 2018
(555,3852) 17. Remuneração do pessoal-chave da Administração: Em atendimento ao CPC
na nota explicativa nº1, a Companhia reverterá para a União Federal os bens corres- Pagamento referente a 2019
(555,3852) 05 - Divulgação Sobre Partes Relacionadas, informamos que em Reunião do Consepondentes ao Empreendimento, se houver exigência desta, sendo indenizada em Pagamento referente a 2020
1.670 6.618,3585 lho de Administração, realizada em 31 de julho de 2020, os conselheiros aprovaram o
conformidade com as determinações contidas na legislação vigente, observando-se Saldo Total a Compensar
140
555,3852 pagamento de remuneração individual aos administradores (Conselho de Administraos valores e datas da incorporação desses bens à União Federal. O imobilizado está Circulante
1.530 6.062,9733 ção e Diretoria Estatutária). Todos os conselheiros e, também, a Diretora Financeira e
registrado por valores não superiores ao seu respectivo valor de recuperação. Este úl- Não Circulante
timo valor foi determinado com base no Laudo de Mensuração de Valor Recuperável FURNAS entrou com ação de cobrança em desfavor de PROMAN, aonde reclama de Relações com Investidores renunciaram à percepção de remuneração aprovada
de ativo, emitido em dezembro de 2020, pela Plantax Consultoria Contábil e Tributária que essa última deixou de cumprir com obrigação contratual, constante do contrato nessa reunião. O Diretor Presidente da Companhia perceberá, mensalmente, reLTDA. O referido Laudo sinaliza que o Valor Recuperável de ativo imobilizado da SUP 1.7.4.0212, celebrado em dezembro de 1997 entre a ELETRONORTE, suce- muneração, a título de Pró Labore. As despesas com pagamento de pessoal-chave
PROMAN representa, em dezembro de 2020, o equivalente a R$ 25.270, ou seja, dida por FURNAS, e a PROMAN, com previsão de formação de consórcio, para o foram registradas nas contas da empresa conforme se segue:
31/12/2020 31/12/2019
superior ao valor registrado nos Livros Contábeis da PROMAN. 7. Debêntures: Em aproveitamento hidroelétrico de um trecho do Rio Manso em Mato Grosso. O descumprimento seria referente a não devolução de energia elétrica emprestada por
(65)
(63)
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária dos Acionistas, realizada em 19 de ou- FURNAS à época da construção do empreendimento, no canteiro de obras do Apro- Honorários da diretoria
(5)
(5)
tubro de 2001, retificada nos termos da Assembleia Geral Extraordinária realizada em veitamento Múltiplo de Manso e, portanto, requereu o pagamento de R$ 4.500.441,71 Encargos sociais – FGTS
(70)
(68)
20 de dezembro de 2001, foi aprovada a primeira emissão pública, com data-base de (quatro milhões, quinhentos mil, quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e
19 de outubro de 2001, de debêntures nominativas em série única, conversíveis em um centavos), ou seja, solicitou que seja determinada a devolução de energia em 18. Seguros: Os seguros de risco de engenharia e performance dos equipamentos,
ações preferenciais, pela Companhia, com interveniência de seus acionistas. Essa montante equivalente aos valores pagos pela autora à CEMAT e não ao volume de em vigor durante o período de construção, montagem e comissionamento, estavam
emissão, cuja distribuição foi encerrada em 1º de novembro de 2002 foi compos- energia que, de fato, foi disponibilizada no canteiro de obras, nos termos regidos nos vinculados aos contratos de construção e fornecimento, e, portanto, foram contratata por 10.000 debêntures, com preço unitário, na data de emissão, de R$3.700,00. contratos que montam o arcabouço de documentos que ampara a constituição do dos pelas Companhias encarregadas das obras civis e pela Companhia fornecedora
O montante da emissão correspondeu a R$37.000 e foi subdividido em: (i) valor Consórcio APM-Manso e a exploração, em consórcio, do APM-Manso. Inicialmente, de equipamentos. Conforme o terceiro termo aditivo ao contrato firmado com Furnas,
nominal total de R$19.600 e; (ii) prêmio de emissão total com valor de R$17.400. em sentença promulgada na primeira quinzena de outubro de 2015 (1ª instância), o durante o período de operação do Empreendimento, o seguro geral ficou a cargo e foi
Conforme escritura de emissão, o valor de emissão das debêntures foi atualizado, juízo deu ganho de causa a PROMAN. Por meio de sua apelação, Furnas pugnou efetuado por FURNAS. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza não
pro-rata-die, até a data da efetiva subscrição pela variação do IGPM, divulgado pela pela nulidade de sentença diante de dois argumentos, o primeiro de que não teria foram examinadas pelos auditores independentes. 19. Compromissos futuros: O
Fundação Getúlio Vargas. O prêmio de emissão foi contabilizado em conta de reser- sido concedida vista aos documentos apresentados pela PROMAN na fase de pro- contrato de concessão ANEEL nº 10/2000, para exploração do APM-Manso (geração
va de capital, nos termos do artigo 182 da Lei nº 6.404/76. A reserva constituída com dução de provas documentais; e o segundo de que não houve a análise do pedido e transmissão de energia elétrica), firmado entre a União, por intermédio da Agência
o referido prêmio foi integralmente utilizada para o resgate e posterior cancelamento de prova pericial que possibilitaria o cálculo da energia a ser devolvida. Assim, em se- Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e as Companhias integrantes do Consórcio
de 1.000.000 de ações ordinárias, sem redução do capital social da Companhia, tembro de 2016, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por meio da 2ª Turma Cível, APM Manso (Proman e Furnas Centrais Elétricas) foi assinado em 10 de fevereiro
conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 20 de no- deu provimento à apelação de FURNAS para cassar a sentença, considerando que de 2000 e vigorará pelo prazo de 35 anos. 20. Instrumentos financeiros: Em atenvembro de 2002. Em relação à remuneração das debêntures, essa é calculada e (i) durante o prazo concedido à Furnas para que se manifestasse sobre os documen- dimento a Deliberação CVM nº 604,s de 19 de novembro de 2009, que aprovou os
paga mensalmente. A apuração e o pagamento de remuneração aos debenturistas tos juntados pela PROMAN, os autos permaneceram indisponíveis, impossibilitando Pronunciamentos Técnicos CPC nº 38, 39 e 40, e a Instrução CVM nº 475, de 17
têm como base de cálculo um percentual de participação nos resultados auferidos que a Autora exercesse o direito ao contraditório; e (ii) que o Juiz deveria ter proferido de dezembro de 2008, a Companhia revisou os principais instrumentos financeiros
pela Companhia. O pagamento de remuneração iniciou a partir do encerramento do decisão indeferindo o pedido de produção de prova pericial no momento oportuno ativos e passivos em 31 de dezembro de 2020 bem como os critérios para a sua
período de distribuição das debêntures ao mercado investidor, evento esse ocorrido (antes, portanto, da sentença), de modo a possibilitar que FURNAS manejasse re- valorização, avaliação, classificação e os riscos a eles relacionados. Os instrumentos
em 1º de novembro de 2002, conforme já detalhado acima. A base de cálculo da curso próprio. Em razão da determinação de baixa do processo, o juízo autorizou a financeiros referem-se a disponibilidades em caixa e equivalentes de caixa, contas a
remuneração aos investidores foi alterada diversas vezes, através de aditamentos à realização da perícia para verificação do quanto de energia deveria ser devolvido receber, fornecedores e debêntures e estão assim demonstrados:
Custo
Escritura de Emissão, deliberados em assembleias gerais de debenturistas, conforme e a forma de devolução desta energia. O Laudo Pericial apontou que a obrigação
Ativos:
amortizado 31/12/2020
se segue:
de devolução de energia deveria dar-se exclusivamente sob a forma de energia,
1.904
1.904
Data da
Cláusula Adita% participação jamais em pecúnia, contudo, apontou que o volume de energia a ser devolvida seria Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
511
511
AGDeb
da e/ou Inserida Período de Pagamento
do RODI (*)
de 26.141,32 Mwh (considerando em seu laudo conversões de valores de tarifas,
Passivos financeiros
Inicial
Final
premissa essa que não encontra amparo legal, nem nos normativos da ANEEL, nem
mensurados pelo
19/10/2001 4.5.1
Nov/2002
Mai/2006
100% nas cláusulas contratuais que sustentam a relação de parceria comercial entre as
valor justo por meio de
Custo
13/06/2006 4.5.1.1
Jun/2006
Mar/2008
10% consorciadas do Consórcio APM-Manso). As partes foram intimadas a apresentar
resultado amortizado 31/12/2020
29/04/2008 4.5.1.2
Abr/2008
Mar/2012
50% impugnações especificas ao Laudo Pericial. Após impugnações especificas de am- Passivos
4.806
4.806
26/04/2012 4.5.1.3
Abr/2012
Set/2013
75% bas as partes, o perito manteve o Laudo Pericial, posteriormente homologado pelo Fornecedores
12.780
12.780
28/10/2013 4.5.1.4
Out/2013
Set/2019
100% juízo. Foram então intimadas as partes a apresentar alegações finais, tendo a Ré, Debêntures
25/11/2019 4.5.1.5
Out/2019 Até a presente data
85% PROMAN, apresentado suas alegações e a Autora, FURNAS, deixado de se ma- 21. Derivativos: Não é prática da Companhia, operar com os derivativos financei(*)RODI: Resultado Operacional Disponível: O prazo de vencimento das debêntures nifestar. Foi então prolatada em 1º de abril de 2019 sentença julgando procedente ros para evitar exposições de risco, pois conforme definido na escritura de emissão
ocorrerá quando da dissolução ou liquidação da Companhia, exceto quando da ocor- em parte o pedido única e exclusivamente para determinar a devolução em energia das debêntures em circulação, a disponibilidade de caixa é distribuída aos titulares
rência de eventos que ensejem o seu vencimento antecipado, conforme previsto no no montante de 26.141,32 Mwh, deixando de acolher os demais pedidos da Autora, das debêntures, ademais, a Companhia não contraiu outros financiamentos que
Instrumento Particular de Escritura da referida emissão. Até o 3º trimestre de 2019, especialmente o pagamento em pecúnia e não em energia, tendo inclusive deixado possam, eventualmente, proporcionar esse tipo de exposição para a Companhia.
a escrituração mercantil da Proman, quanto ao Passivo financeiro “debêntures”, era de condenar a PROMAN no pagamento das custas e sucumbência. Contra esta 22. Análise de sensibilidade: Em virtude das informações detalhadas nos itens
classificado da seguinte forma: a integralidade do saldo do valor nominal das debên- decisão foram opostos Embargos Declaratórios com efeitos infringentes julgados destas Notas explicativas, a Companhia entende que não possui, e, por conseguinte,
não administra quaisquer exposições a riscos financeiros, referentes a eventuais
tures era classificado no passivo não circulante, e, no passivo circulante, encontrava- improcedentes. No mês de outubro de 2019, a 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça descolamentos entre índices pós-fixados que afetam tanto a receita financeira quan-se classificado o somatório das diferenças mensais apuradas entre as remunerações do Distrito Federal e Territórios confirmou, parcialmente, a sentença da 1ª instância to a despesa financeira. A PROMAN revisou os principais instrumentos financeiros
devidas aos debenturistas, calculadas mediante as condições estabelecidas no item quanto ao processo movido por Furnas, em desfavor da Proman. Assim, foi mantida ativos e passivos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, bem
4.5 da escritura de primeira emissão de debêntures e a disponibilidade de caixa da a sentença quanto ao volume de energia apurado em Laudo Pericial desprovendo a como os critérios para a sua valorização, avaliação, classificação e os riscos a eles
Companhia. Durante o 4º trimestre, o saldo classificado no passivo circulante foi in- Apelação da Proman e condenando da Companhia a restituir, à Furnas, 26.141,32 relacionados. Os instrumentos financeiros referem-se a disponibilidades em caixa e
teiramente utilizado para pagamento das amortizações extraordinárias. Como as MWh relativa a energia consumida no Canteiro de Obras. Em relação aos honorários equivalentes de caixa, contas a receber, fornecedores, debêntures e devolução da
contrapartidas contábeis para os eventos de amortização extraordinária ocorrem no advocatícios, a 2ª turma definiu o valor do proveito econômico em R$ 1.568. e sen- energia de canteiro. Como detalhado nas Notas explicativas nº 7 e 8, os passivos
passivo circulante, a administração da Companhia passou a promover a reclassifi- tenciou ambas as partes (Furnas e Proman) ao pagamento de 10% a título de verba onerosos relevantes contraídos pela Companhia referem-se as debêntures da 1ª
cação parcial do valor nominal das debêntures para o passivo circulante, de modo honorária, sendo distribuído à razão de 2/3 para a Furnas e de 1/3 para a Proman, emissão (Nota explicativa nº7) e devolução de energia de canteiro (nota explicativa
a permitir a continuidade das amortizações extraordinárias. Assim, os valores do tendo em vista a sucumbência recíproca não proporcional. A Proman ingressou com nº8). O volume de recursos representado pelas debêntures não é atualizado por
passivo “debêntures” classificados, tanto no circulante como no não circulante cor- Embargo de Declaração e, em sequência, recorreu ao STJ na tentativa de rever- quaisquer índices econômicos e sua remuneração é calculada e devida, tão somente,
respondem ao saldo do valor nominal dos ativos mobiliários em referência. A seguir, ter a sentença. Contudo, de modo prudente, os consultores jurídicos entendem se quando (1) a Companhia for geradora de resultado operacional positivo e (2) aprea movimentação das debêntures de 31 de dezembro de 2019 até 31 de dezembro PROVÁVEL A PERDA DESSA CAUSA EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO sentar suficiência de caixa para pagamento da remuneração. A devolução da energia
de 2020:
AUMENTO DA QUANTIDADE DE ENERGIA a ser devolvida para 26.141,32 Mwh, de canteiro (nota explicativa nº8) corresponde a um volume pré-definido de energia
31/12/2020
31/12/2019 mantendo-se REMOTA qualquer obrigação de pagamento em PECÚNIA. Por conta a ser descontada, mensalmente, da energia assegurada a PROMAN, nos termos
Saldo inicial
14.007
14.816 desse cenário, a administração realizou, em outubro de 2019, o reconhecimento de do Contrato de Concessão ANEEL nº 10/2000. Por sua vez, a Companhia não faz,
Participação nos lucros
1.603
1.931 provisão para perdas no montante de 11.747,57 MWh, correspondente a R$2.334, por força de suas obrigações contratuais estabelecidas na Escritura de 1ª Emissão
Distribuição aos debenturistas (*)
(2.830)
(2.740) diferença apurada entre o passivo já reconhecido e a sentença promulgada no julga- das debêntures em circulação, gestão de caixa. Tão logo os recursos originados
12.780
14.007 mento em 2ª instância. Os critérios utilizados para atualização monetária da provisão da venda da energia elétrica ficam disponíveis no caixa da Companhia, esses reSaldo Final
Circulante
570
797 para perdas são idênticos aos estabelecidos para classificação do passivo devolução cursos são direcionados aos debenturistas para pagamento de remuneração e/ou
Não circulante
12.210
13.210 da Energia de Canteiro, quais sejam: (a) Entende-se que a diferença de energia a amortização extraordinária dos referidos ativos. Desse modo, a empresa faz gestão
(*) Itens 4.5 e 4.7 da Escritura de Emissão. Destaca-se que a remuneração das de- ser devolvida será calculada em parcelas mensais, iguais e consecutivas, da data de recursos residuais, suficientes para os pagamentos das despesas correntes dos
bêntures é distribuída com base no resultado operacional disponível anual (RODI), do trânsito em Julgado até novembro de 2032 (já que foi impugnado o pedido, por meses em curso. A Companhia possui, tão somente, uma aplicação em CDB, cuja
nos termos estabelecidos na Escritura de Debêntures. Todavia, a escritura prevê Furnas, de devolução da energia em pecúnia para pagamento em parcela única), (b) remuneração é pós fixada, calculada pela variação acumulada das taxas DI. Essa
que o RODI será calculado mensalmente e, se o resultado apurado no mês for posi- o montante de energia que sobejou o volume já reconhecido é atualizado, mensal- única aplicação montou recursos na ordem de R$1.648, representando 9,7% dos
tivo, esse resultado será distribuído aos debenturistas, a título de remuneração dos mente, pela variação do IGP-di, divulgada pela Fundação Getúlio Vargas. A provisão ativos da Companhia e rendeu (rentabilidade líquida de impostos), durante o exercício
referidos ativos, até o dia 20 do mês subsequente. Do mesmo modo, caso o RODI da verba honorária não está sendo atualizada já que em sentença, a 2ª Turma Cível de 2020, o equivalente a 82,19% do índice referenciado acima. Os recursos alocados
apurado seja negativo, constata-se (i) que a Companhia apurou prejuízo no perío- não determinou a atualização desse proveito econômico (base para cálculo).
em Fundos de Investimentos de Curto Prazo com Resgate Automático, no montante
do; ou (ii) que o somatório das remunerações distribuídas nos meses anteriores (do 9. Patrimônio líquido: a) Capital social subscrito e integralizado
de R$ 256 em 31 de dezembro de 2020, correspondem a necessidade de recursos
mesmo exercício) foi superior ao RODI apurado no mês corrente. No último caso,
Quantidade de Ações
para o pagamento das despesas correntes cujos vencimentos estão programados
classifica-se a remuneração paga que sobejou do RODI, em conta ativa classificada
31/12/2020 31/12/2019 até 15 de janeiro de 2021, data esperada para o recebimento dos recursos oriundo
como “antecipação de pagamento de RODI”. No encerramento do exercício de 2020, Bull Finance
28.500
28.500 da venda de energia elétrica à Furnas, nos termos do CCVE, já detalhado nas notas
não foram verificados os eventos explicitados acima. Outro aspecto a ser destacado, Fapes
20.000
20.000 explicativas. 23. Informação por segmento: A Companhia tem como único segmené que de acordo com escritura das debêntures, as sobras de caixa devem ser utiliza- Fundação Real Grandeza
20.000
20.000 to de negócio a geração de energia elétrica, por meio do consórcio firmado com as
das para amortizar, parcialmente o valor devido dos referidos ativos. Como podemos Aceprev
15.000
15.000 Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE, posteriormente transverificar, durante o exercício de 2020, foram feitas amortizações parciais do passivo Geiprev
12.400
12.400 ferido para Furnas Centrais Elétricas S.A. (“Furnas”), sob regime de concessão do
circulante em montante equivalente a R$ 1.227, pois a disponibilidade da caixa distri- Investprev
4.100
4.100 Aproveitamento Múltiplo de Manso - APM Manso (o “Empreendimento”), constituído
buída aos debenturistas sobejou o valor da remuneração paga, as debêntures, nesse
100.000
100.000 basicamente pela Usina Hidroelétrica de Manso e suas quatro unidades geradoras.
período. Em setembro de 2005, 3 (três) anos após a aquisição das debêntures me- O capital social de R$ 1.100 (hum milhão e cem mil) está representado por 100.000 Sendo assim, a Administração da Companhia, responsável por revisar, regularmente,
diante a oferta pública, debenturistas representado 71,5% das debêntures em circu- (cem mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
as informações financeiras, de forma a alocar os recursos e analisar o desempenho
lação, tornaram-se acionistas da Companhia mediante operação de compra e venda b) Prejuízo Acumulado/ Patrimônio Líquido Negativo
da Companhia, não se utiliza de informação por segmento para suas análises. 24.
de ações ordinárias, respeitando os termos e normativos vigentes à época referente
31/12/2020 31/12/2019 Outras Informações: A condição de venda da totalidade da energia garantida a
a aquisição de ações e adesão ao Bloco de Controle para Entidades Fechadas de Capital Social
1.100
1.100 PROMAN foi definida pelo contrato de compra e venda de energia elétrica – CCVE
Previdência Complementar (“EFPCs”). Os investidores adquiriram o equivalente a Prejuízo Acumulado
-1.787
-2.001 celebrado com FURNAS – compradora. A Companhia tem projetado um faturamen71,5% das ações representativas do capital social da Companhia. Debenturistas Patrimônio Líquido Negativo
-687
-901 to médio anual no valor presente de R$7.690, suficientes para o cumprimento de
titulares de 28,50% das debêntures em circulação, não adquiriram ações, mantendo- Resultado Acumulado no Período
214
-2.001 suas obrigações, em especial, o pagamento de remuneração e resgate total das
-se, tão somente, como credores da Companhia. As condições de pagamento de c) Apropriação do lucro: De acordo com o estatuto social, os lucros líquidos auferi- debêntures em circulação. Os investimentos na sua unidade geradora de negócios
remuneração e ou amortização extraordinária das debêntures são, idênticas para dos em cada exercício, que a partir de 2002, passam a contemplar o reconhecimento se encontram 88,75% depreciados. 25. Eventos subsequentes: A empresa declara
todos os titulares do valor mobiliário, sejam esses investidores, acionistas ou não, da participação devida aos debenturistas, conforme mencionado na Nota 7, serão que não foram registradas e/ou identificadas ocorrências que possam afetar as dedemonstrando, que apesar de 71,50% dos titulares das debêntures terem se tor- destinados, em ordem de preferência, a (i) dedução do prejuízo acumulado e a monstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
nado acionistas, os mesmos não são beneficiados com distribuição de resultados provisão para o imposto de renda; e (ii) o saldo remanescente destinar-se-á: (ii.a)
Conselho de Administração
diferenciadas dos demais investidores sem vínculo com a Companhia. 8. Energia 5% (cinco por cento) para constituição da reserva legal, até que a mesma atinja 20%
Cesar Avidos Juruena Pereira – Presidente do Conselho
do Canteiro de Construção do APM Manso – Disponibilização e Devolução: De (vinte por cento) do capital social ou o limite previsto no §1º do artigo 193 da Lei nº
Juleika Cristina Ferreira de Carvalho – Conselheira
acordo com a cláusula 7ª, §2º item “S” e cláusula 8ª, §2º item “S” do Contrato SUP 6.404/76; (ii.b) pagamento de dividendos obrigatórios de, no mínimo, de 25% (vinte e
Marcia de Luca Micheli – Conselheira
1.1.7.4.0212.0 (Contrato de Constituição do Consórcio firmado entre FURNAS, na cinco por cento) a todos os seus acionistas; e (ii.c) o saldo que houver, destinar-se-á
Antônio Carneiro Alves – Conselheiro
qualidade de sucessora da ELETRONORTE, e PROMAN), bem como a cláusula a retenção de lucros na forma do artigo 196 da Lei nº 6.404/76. 10. Receita operaGeraldo Henrique de Castro - Conselheiro
3.10 do Contrato de Compra e Venda de Energia (“CCVE”) celebrado, também, entre cional líquida: Receita de Operação com Energia
Diretoria
FURNAS (Compradora) e PROMAN (Vendedora) da totalidade de energia elétrica
Fabio Pereira Maia - Diretor Presidente.
31/12/2020
31/12/2019
assegurada a PROMAN, o parceiro público (ELETRONORTE que, posteriormente Furnas Centrais Elétricas
6.134
5.696 Nanci Turíbio Guimarães – Diretora Financeira e de Relações com Investidores
foi substituída por FURNAS) teve, como obrigação contratual, a disponibilização, ao PIS
Contador responsável
(56)
(65)
Michele Luciana de Macedo
parceiro privado (PROMAN) da energia no Canteiro de Obras, energia essa que deve COFINS
(188)
(176)
CRC/RJ –093365/O.
5.890
5.456
ser devolvida pelo parceiro privado ao parceiro público em parcelas mensais, iguais e
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos acionistas da PRODUTORES ENERGÉTICOS MANSO S.A. - PROMAN. Opi- panhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética ração. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: • análise da qualinião: Examinamos as demonstrações financeiras da PRODUTORES ENERGÉTI- Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal dade do ativo da Companhia e de recuperabilidade por tipo de ativo. • revisão das
COS MANSO S.A. - PROMAN (Companhia), respectivamente, que compreendem de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo premissas utilizadas na análise de impairment do ativo imobilizado; • avaliação da
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e continuidade da Companhia e eventual desvalorização dos ativos da mesma através
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos apropriada para fundamentar nossa opinião sobre as demonstrações financeiras. da análise de outros indicadores da Companhia, tais como análise de estrutura de
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, capital, indicadores de liquidez e de rentabilidade. Provisões para contingências:
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do Nota explicativa no 8 – Energia do Canteiro de Construção do APM Manso – Dispoopinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das nibilização e Devolução: Provisões e passivos contingentes possuem incerteza ineem todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da PRODUTO- demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre rente em relação ao seu prazo e valor de liquidação. Também, o reconhecimento e
RES ENERGÉTICOS MANSO S.A. - PROMAN em 31 de dezembro de 2020, o essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião sepa- a mensuração das provisões e passivos contingentes requerem que a Companhia
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo rada sobre esses assuntos. Determinamos que os assuntos descritos abaixo são os exerça julgamentos relevantes para estimar os valores das obrigações e a probabilinessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para principais assuntos de auditoria a serem comunicados em nosso relatório. Indicação dade de saída de recursos dos processos judiciais e administrativos dos quais a
opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter- de desvalorização dos ativos não financeiros da Companhia: A fim de atender Companhia é parte envolvida. Essa avaliação é baseada em posições de assessores
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais nor- o item 12 (d) do NBC TG 01 (R3) – REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE jurídicos internos e externos e em julgamentos da própria administração. Nossos
mas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela ATIVOS, executamos procedimentos de auditoria para assegurar que seus ativos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: • confirmação, por escrito, dos
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Com- estejam registrados contabilmente por valor que não exceda seus valores de recupe- consultores jurídicos externos da Companhia sobre: (i) o estágio processual das
Continua
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ações judiciais ativas e passivas; e (ii) estimativa confiável da potencial perda e da monstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o
classificação de probabilidade de perda entre provável, possível e remota; • avaliação as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção rele- assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adda competência técnica dos consultores jurídicos internos e externos utilizados pela vante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de audi- versas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os
Companhia; • avaliação da política contábil adotada para provisionamento das ações toria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, benefícios da comunicação para o interesse público.
judiciais e discussão das premissas em que se pautam as estimativas dos valores não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2021.
UHY BENDORAYTES & CIA.
provisionados; • testes de recálculo do valor de exposição dos processos judiciais e e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
Auditores Independentes - CRC 2RJ 0081/O-8
administrativos, teste de atualização financeira conforme legislação aplicável; • testes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideraGEYSA BENDORAYTES E SILVA - Contadora - CRC 1RJ 091330/O-5
de passivos contingentes não registrados, com base em pesquisas nos websites dos das relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
tribunais de justiça relevantes. Outros Assuntos: Demonstrações do valor adicio- de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
nado: As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referen- base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de
tes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, elaboradas sob a responsabilida- acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamen- D E C L A R A Ç Ã O: Pelo presente instrumento, o Diretor-Presidente e a Diretora
de da administração da Companhia, e apresentadas como informação suplementar to profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Financeira e de Relações com Investidores da Produtores Energéticos de Manso
para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações finan- S.A.- PROMAN (“PROMAN”), sociedade por ações de capital aberto, com sede na
conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a for- ceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos Rua São José, nº 90, Grupo 2.001, 20º andar, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ
mação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência sob nº02.291.077/0001-93, para fins do disposto no inciso VI do § 1º do artigo 25 da
as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, cujo inciso referenciado teve sua
forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de redação alterada pela Instrução CVM nº 586, de 08 de junho de 2017, (“INSTRUTécnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, fal- ÇÕES”), declaram que reviram, discutiram e concordam com as Demonstrações
demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os sificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento Contábeis Anuais Completas da PROMAN relativas ao exercício findo em 31 de
aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos dezembro de 2020. Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2021.
e são consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressar- Declaração assinada pelo Diretor Presidente, Sr Fabio Pereira Maia e pela Diretora
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o rela- mos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a Financeira e de Relações com os Investidores, Sra Nanci Turibio Guimarães.
tório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas conDeclaração dos Diretores sobre o Parecer emitido pelos
informações que compreende o Relatório da Administração, obtido antes da data tábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a
Auditores Independentes
deste relatório. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional D E C L A R A Ç Ã O: Pelo presente instrumento, o Diretor-Presidente e a DireRelatório da Administração e não expressamos ou expressaremos qualquer forma e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em tora Financeira e de Relações com Investidores da Produtores Energéticos de
de conclusão de auditoria sobre esses relatórios. Em conexão com a auditoria das relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação Manso S.A.- PROMAN (“PROMAN”), sociedade por ações de capital aberto, com
demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler as outras informações à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que exis- sede na Rua São José nº 90, Grupo 2.001, 20º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ,
identificadas acima e, ao fazê-lo, considerar se essas outras informações estão, de te incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para inscrita no CNPJ sob nº02.291.077/0001-93, para fins do disposto no inciso V do §
forma relevante, inconsistentes com as demonstrações financeiras ou com nosso as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, cujo inciso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparentam estar distorcidas de nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun- referenciado teve sua redação alterada pela Instrução CVM nº 586, de 08 de junho
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Toda- de 2017, (“INSTRUÇÕES”), declaram que reviram, discutiram e concordam com as
relevante nas outras informações obtidas antes da data deste relatório, somos reque- via, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e sua controlada a não opiniões expressas no Parecer dos Auditores Independentes emitido pelos Auditoridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabi- mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a res UHY BENDORAYTES E CIA AUDITORES INDEPENDENTES, relativamente
lidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se às Demonstrações Contábeis Completas Anuais da PROMAN referentes ao exeradministração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de- as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os cício findo em 31 de dezembro de 2020. Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2021.
monstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comuni- Declaração assinada pelo Diretor Presidente, Sr Fabio Pereira Maia e pela
com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo Internatio- camo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, Diretora Financeira e de Relações com os Investidores, Sra Nanci Turibio
nal Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determi- do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de Guimarães
nou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras li- auditoria, inclusive as eventuais eficiências significativas nos controles internos que
PARECER DO COMITÊ DE AUDITORIA OU ÓRGÃO EQUIVALENTE.
vres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela Até a presente data, não foi instalado o Comitê de Auditoria na Companhia. Não
elaboração das demonstrações financeiras , a administração é responsável pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, in- existe, também, a formação de órgãos e/ou Comitês com atribuições equivalentes.
avaliação da capacidade de a Companhia e sua controlada continuar operando, di- cluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2021 Declaração assinada pelo Diretor Presidente,
vulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade ope- relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa inde- Sr Fabio Pereira Maia e pela Diretora Financeira e de Relações com os Investidores,
racional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras , pendência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos Sra Nanci Turibio Guimarães.
a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e sua controlada ou que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determiPARECER DO CONSELHO FISCAL OU ÓRGÃO EQUIVALENTE.
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o en- namos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das Até a presente data, não foi instalado o Conselho Fiscal na Companhia. Rio de Jacerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem neiro, 18 de fevereiro de 2021 Declaração assinada pelo Diretor Presidente, Sr Faaqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de- os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório bio Pereira Maia e pela Diretora Financeira e de Relações com os Investidores, Sra
monstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das de- de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do Nanci Turibio Guimarães
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Três perguntas: Abit quer Reforma Tributária que desonere investimento
Por Jorge Priori

C

om a troca das presidências da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal, a expectativa é que a Reforma
Tributária finalmente saia.
Nesse momento, vários
textos e aspectos estão sendo analisados no Congresso Nacional. Não há como
saber qual será o resultado.
Haverá mesmo uma Reforma Tributária? Ela atacará
a alta carga tributária brasileira ou apenas simplificará
o caótico sistema tributário
do Brasil?
São várias as questões em
aberto, até mesmo porque
essa não é a primeira vez
que se discute a necessidade de se fazer uma Reforma
Tributária. A Constituição
Federal foi promulgada no
dia 5 de outubro de 1988 e
já na década de 1990 se discutia a necessidade de se reformar o sistema tributário
brasileiro. E ainda temos a
possibilidade de uma Reforma Tributária pela metade,
para acomodar interesses,
para dizer que o possível foi
feito, fazendo com que ela
já nasça com a necessidade
de haver uma nova reforma
a ser realizada no futuro.
Como se trata de um
assunto de extrema importância para a competitividade e o futuro do país,
o Monitor Mercantil está
abrindo um espaço para
escutar diferentes opini-

ões sobre a Reforma Tributária. O primeiro convidado é Fernando Valente
Pimentel, presidente da
Associação Brasileira da
Indústria Têxtil e de Confecção, fundada em 1957.
A Abit representa mais de
27,5 mil empresas que empregam mais de 1,5 milhão
de trabalhadores.
Conversamos com Fernando sobre os principais
problemas do sistema tributário brasileiro, como esses
problemas deveriam ser atacados pela Reforma Tributária e se uma reforma que
apenas simplifique o sistema poderia ser considerada
um avanço.
Na opinião da Abit,
quais são os principais
problemas do atual sistema tributário brasileiro?
No nosso ponto de vista,
eles ficam evidentes no fato
do Brasil possuir diversas
legislações estaduais, confundindo e criando burocracia e riscos para os negócios. Nós temos um sistema
tributário que taxa o investimento, que é cumulativo
e que acaba impactando na
competitividade do setor
industrial no mercado mundial. Um sistema que coloca
o cidadão no Simples, que é
uma forma importante de
formalização, mas que é limitante no que diz respeito
ao crescimento, já que o outro sistema é complicado e
exige das empresas um cus-

to de conformidade muito
grande, drenando energias e
recursos das atividades-fim
para atividades-meio.
Como esses problemas
deveriam ser atacados
pela Reforma Tributária?
Nos últimos 30 anos, nós
já tentamos algumas reformas tributárias mais abrangentes, e todas elas foram
mal sucedidas. Consequentemente, uma reforma que
venha a trazer vantagens
para a sociedade brasileira,
competitividade e melhoria
para as pessoas de uma forma geral precisa ter o objetivo de simplificar, facilitar e
melhorar o sistema, evitando a cumulatividade, a taxação de investimento e a burocracia. Fazendo cada vez
mais um modelo tecnológico que tire o papel da frente
das empresas. Ou seja, tudo
aquilo que dê transparência
e que evite o contencioso
tributário que nós temos
no país. O Brasil é recordista na questão de ações
trabalhistas e recordista de
contencioso tributário em
relação ao PIB nacional.
Isso é fruto desse manicômio que nós criamos, pois
acaba fazendo com que as
grandes empresas reduzam
a sua capacidade de competir interna e externamente,
e que as empresas menores
optem por um modelo mais
simples, consequentemente menos arriscado para a
sua operação, mas inviabi-

lizando ganhos de escala,
crescimento de negócios e
capacidade de obtenção de
crédito, entre outros.
As reformas Tributária
e Administrativa são dois
pilares fundamentais: organizar o Estado para que ele
não continue sendo um fim
em si mesmo e, ao mesmo
tempo, atacar os problemas
tributários relacionados.
Uma Reforma Tributária que apenas simplifique o sistema tributário brasileiro poderia ser
considerada um avanço?
Uma Reforma Tributária
que apenas simplifique seria
um avanço, mas muito tímido diante daquilo que nós
perdemos ao longo desses
anos. O Brasil tem crescido pouco. Tomando como
referência a Constituição
Federal de 1988, o Brasil
cresceu em torno de 2% a
3% ao ano. A renda per capita cresceu 0,7% ao ano. O
mundo cresceu mais de 3%.
Os países emergentes acima
de 5%, 6%, e a China mais
de 9%. Nesse ritmo que o
Brasil está, nós levaríamos
100 anos para dobrar a renda per capita.
E isso aconteceu porque nós fizemos escolhas
erradas e estamos pagando
o preço disso. Uma dessas
escolhas é o sistema tributário, que também é indutor
da informalidade, que é outro problema que tem que
ser combatido. Se nós que-

remos empregos de qualidade, nós não podemos ter
negócios informais.
Esse modelo complexo
e cheio de riscos coloca as
empresas no Simples. O
MEI é outra opção, mas
para o empreendedor individual. É preciso que se dê
espaço para quem está no
Simples e no MEI para fazer o seu negócio crescer,
sem que se veja numa situação em que suas energias
e recursos sejam sugados
para estar operante em conformidade com os padrões
exigidos pela legislação tributária brasileira.
Simplificar é bom, mas
não é o suficiente na situação em que nós estamos.
Nós precisamos reequilibrar a carga de impostos
entre os setores. A indústria de transformação paga
muito mais impostos em
proporção a sua relação
com o PIB.
A indústria de transformação tem uma participação de 11% no PIB e paga
mais de 20% dos tributos
federais. Existem setores
que pagam muito menos.
É preciso reequilibrar essa
carga de tributos e restabelecer uma nova relação de
preços relativos.
A simplificação é sempre bem-vinda. Um dos
fatores que traz problemas para as companhias
é o complexo modelo que
nós estabelecemos, que
tem, por exemplo, 27 le-

gislações de ICMS. Mas
isso não é o suficiente.
Além do reequilíbrio da
carga tributária dos setores, é preciso não taxar
investimentos e eliminar a
cumulatividade. É necessário resgatar um sistema
mais simples e competitivo, e que também impacte
na guerra de tributos entre
estados. Essa guerra leva
a um modelo de alocação
de capital que não leva em
consideração as características que oferece a região geográfica, e sim as
vantagens obtidas através
da guerra tributária entre
Estados. Inclusive, essa
guerra não está trazendo
bons resultados para os
próprios Estados, haja vista a difícil situação de suas
finanças e as dificuldades
de alguns deles para pagar,
por exemplo, os salários
do funcionalismo.
A Reforma Tributária é
crítica e fundamental. A
Reforma Administrativa
é para arrumar o Estado
brasileiro, o pacto federativo e o pacto emergencial.
Para atender situações da
redistribuição de recursos,
dar mais empoderamento
aos agentes públicos para
ordenar receitas e despesas e também criar gatilhos
que permitam entrar em
um estado de emergência,
quando for necessário, por
conta de uma pandemia
como essa que estamos vivendo.

PROCURE UM
POSTO DE SAÚDE
EM CASO DE FEBRE
E TOSSE OU
DIFICULDADE
PARA RESPIRAR

DRA. ANA ESCOBAR, MÉDICA

Dormir bem, escolher alimentos saudáveis
e praticar atividades físicas regularmente
também são boas dicas. Só considere as
informações corretas. Vamos nos prevenir
com tranquilidade.

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

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

SAIBA MAIS EM

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

APOIO DESTE VEÍCULO

