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SOBERANIA DO
BRASIL: PRIMÓRDIOS

O BRASIL EXIGE
RESPEITO

Portugal privatizou, com a entrega das
14 capitanias hereditárias. Por Felipe
Quintas e Pedro A. Pinho, página 2

Quantos ainda terão que morrer até
que o impeachment aconteça? Por
Paulo Márcio de Mello, página 4

ECONOMIA DE BICOS
Maré vira e empresas começam
a colecionar derrotas –
não no paternalista Brasil.
Marcos de Oliveira, página 3

Planos de
saúde devem
aumentar no
mínimo 10%

Pacote de US$ 3 tri de Biden pode
ser pá de cal na ‘reaganomics’

Estudo da Aon prevê que os
custos dos planos médicos pagos
pelos empregadores no Brasil aumentarão 10,6% em 2021, ultrapassando a inflação geral, de acordo com o seu estudo Tendências
Globais dos Custos de Saúde 2021.
Globalmente, os valores dos
planos de saúde custeados pelo
empregador em 2021 devem aumentar 7,2%. Isso se deve, principalmente, à incorporação de
novas coberturas e aumento na
média dos custos para serviços
médicos e um declínio antecipado
na inflação geral.
As taxas de inflação médica projetadas variam significativamente
por região. Os custos devem atingir o pico nas regiões do Oriente
Médio/África, com taxas médicas
de tendência medianas previstas
em 12%. Em contraste, a Europa
deve ter um aumento médio na taxa de prêmio médico de 5,5%.
Relatório do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (Iess)
com o Centro de Estudos e Planejamento em Gestão de Saúde da
Fundação Getulio Vargas (FGVsaúde) sobre a gestão da atenção
primária na saúde suplementar
brasileira apontou que uma maior
atenção à saúde primária pode tornar planos de saúde mais acessíveis.
Segundo os autores do relatório, o maior acompanhamento
e o controle dos custos assistenciais poderiam reduzir os desperdícios associados à realização de
exames e tratamentos de saúde
desnecessários. “Com a atenção
primária, é possível organizar o
cuidado em saúde, atendendo as
pessoas de maneira longitudinal,
possibilitando uma maior adesão
aos tratamentos, racionalização
do cuidado e melhores resultados
clínicos”, detalha Alberto Ogata,
pesquisador da FGVsaúde e um
dos autores do relatório.
“O envolvimento de um médico da família é, muitas vezes, entendido, de forma equivocada, como um cerceamento da liberdade
de escolher o profissional a quem
recorrer. No entanto, é o médico
de família quem melhor conhece
os caminhos das especialidades
da atenção secundária e terciária”,
contextualiza José Cechin, superintendente do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (Iess),
que comissionou a pesquisa.
Segundo o executivo, a atenção
primária é uma forma de assistência à saúde capaz de resolver de
80 a 95% dos casos, o que faz dela
um processo mais eficiente.

O

Secretária considera elevar impostos para corporações
presidente dos Estados
Unidos, Joe Biden, planeja divulgar na próxima semana bases para a proposta de orçamento para 2022. De
acordo com a Bloomberg News,
Biden irá propor gastos em infraestrutura, energia limpa e outros
pontos, que poderão somar US$
3 trilhões. O orçamento total será
lançado no final da primavera no
hemisfério Norte (final do outono, no Brasil).
A proposta confirmaria uma
guinada na economia norte-americana dos últimos 35 anos.
Analistas veem o fim da “reaganomics”, política implementada
no Governo Reagan (1981–1989)
que consistia em redução da atuação do Estado.
O Governo Biden só informará
as formas de financiamento quando o orçamento total for revelado.
Mas nesta terça-feira a secretária
de Tesouro, Janet Yellen, afirmou
que o presidente Joe Biden considera aumentar os impostos corporativos para compensar o custo
dos próximos planos de investimento de longo prazo.
“Acho que um pacote que con-

Yin Bogu, Xinhua

Janet Yellen: criar empregos

siste em investimento em pessoas,
investimentos em infraestrutura,
ajudará a criar empregos na economia americana, e mudanças
na estrutura tributária ajudarão a
pagar por esses programas”, disse Yellen em audiência perante
a Câmara Financeira Comitê de
Serviços.
A secretária observou que o
pacote de alívio de US$ 1,9 trilhão recentemente lançado foi financiado pelo déficit. “O pacote
de estímulo, o Plano de Resgate
Americano, não foi financiado
com nenhum aumento de impos-

tos”, disse ela, segundo a agência
de notícias Xinhua.
Uma das propostas fiscais que
Biden consideraria é elevar a alíquota do imposto de renda corporativo para 28%, disse Yellen,
observando que o atual imposto
dos EUA está entre os mais baixos dos países desenvolvidos.
No final de 2017, o Congresso controlado pelos republicanos
aprovou um projeto de reforma
tributária, defendido pelo então
presidente, Donald Trump, que
reduziu o imposto de renda corporativo de 35% para 21%.

Supremo decide que Moro foi
parcial no julgamento de Lula
Kassio é contra habeas, mas Cármen Lúcia vira voto

A

Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu reconhecer
a parcialidade do ex-juiz Sergio
Moro na condução do processo
envolvendo o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva na Operação
Lava Jato.
O placar ficou em 3 votos a 2,
com direito a virada. A votação estava empatada em 2 a 2 quando o
ministro Kassio Nunes Marques,
indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, pediu vistas em 9 de março.
Na retomada do julgamento, nesta
terça-feira, Marques votou contra o
recurso da defesa de Lula, por entender que o habeas corpus não pode ser utilizado para julgar a suspeição do ex-magistrado. Além disso, o
ministro entendeu que a suspeição
de Moro não pode ser justificada
com base em mensagens interceptadas de forma clandestina.
Em seguida, a ministra Cármen

Lúcia, que já havia votado, em 2018,
contra a suspeição, alterou o voto e
entendeu que Moro atuou de forma
parcial no caso. No entanto, a ministra fez questão de frisar que o entendimento não pode ser aplicado a
outros casos, uma forma de preservar a Lava Jato, no entendimento
de especialistas. Segundo a ministra,
“houve espetacularidade do caso” e
quebra da imparcialidade no julgamento.
Com a medida, a condenação
do ex-presidente no caso do triplex do Guarujá será anulada. No
dia 8 de março, uma decisão individual do ministro Edson Fachin
também anulou a condenação,
mas não havia reconhecido a suspeição de Moro.
Votaram a favor da suspeição,
além de Cármen Lúcia, Gilmar
Mendes e Ricardo Lewandowski.
O relator, Edson Fachin, votou
contra o reconhecimento, seguido

apenas por Nunes Marques.
A declaração da suspeição não
implica a absolvição do réu, afirma a jurista e mestre em Direito
Penal pela PUC-SP Jacqueline
Valles. No entendimento da advogada, a decisão não anula todas as
provas colhidas, mas “a condução
e análise das provas, as audiências
e a sentença são consideradas viciadas e, portanto, nulas”.
O novo juiz designado para os
processos poderá aproveitar a denúncia e as provas documentais.
Um novo juiz deverá analisar as
provas do processo, fazer audiências e, depois desse trâmite, proferir a sua sentença, explica a jurista.
Jacqueline acrescenta que parte dos crimes imputados ao ex-presidente não corre o risco de
prescrever com essa decisão. “A
prescrição, no caso de Lula, seria
de 10 anos. Ainda há tempo hábil
para que o processo transcorra.”

CVM condena
Eike por votar
em conflito
de interesse
O colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) considerou culpado Eike Batista por
ter votado em situação de conflito de interesse em reunião do
Conselho de Administração da
MMX Mineração e Metálicos,
que presidia à época. A multa
aplicada ao empresário será de
R$ 150 mil.
De acordo com a CVM, Eike Batista infringiu o artigo 156,
caput, da Lei 6.404/76, conhecida como Lei das Sociedades por
Ações. Página 6

Receita amplia
o acesso à
declaração
pré-preenchida
A Receita Federal ampliou o
acesso à declaração pré-preenchida do Imposto de Renda Pessoa Física 2021, não sendo mais
necessário ter certificado digital
para ter acesso ao formato online da declaração. Por meio da
plataforma Gov.br, o contribuinte
poderá realizar a validação de sua
conta de várias formas, entre elas
a validação facial.
A declaração pré-preenchida
puxa do banco de dados da Receita Federal dados enviados por
outros órgãos à administração
tributária. Para mais informações
sobre como cadastrar-se no acesso Gov.Br, o link é acesso.gov.br

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,5237
R$ 5,6770
R$ 6,5472
R$ 0,8473
R$ 305,10

ÍNDICES
IGP-M

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

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

0,89%
1,32%
2,75%
0,56% a.m.
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Soberania, integridade do patrimônio nacional: primórdios do Brasil
Por Felipe Quintas
e Pedro Augusto
Pinho

S

oberania é condição
indispensável para a
existência de qualquer nação. Os territórios,
suas águas territoriais, seu
espaço aéreo, em todo planeta, podem ser classificados como Nações ou Colônias, conforme desfrutem
ou não de soberania.
Por quais espaços se
exerce a soberania e que
critérios devemos adotar na
sua definição são algumas
questões decorrentes da
existência dos Estados. No
Fundamentos do Poder Nacional, editado pela Escola Superior de Guerra (ESG) em
2019, lê-se: o “Brasil como
Nação livre e soberana está
alicerçado em três componentes:
– a integridade do Território, envolvendo o Mar
Territorial, a Zona Econômica Exclusiva e a Plataforma Continental, bem como
o espaço aéreo sobrejacente:
– a integridade dos bens
público, dos recursos naturais e do meio ambiente,
preservando-os da exploração predatória; e
– a integridade do patrimônio histórico-cultural,
representado pela língua,
costumes e tradições.”
Alexandre Herculano, em
sua fundamental História de
Portugal (Livrarias Aillaud &
Bertrand e Livraria Francisco Alves, Paris, Lisboa, Rio
de Janeiro, S. Paulo, Belo
Horizonte, 1914, 8 volumes), discorre na “Introdução” sobre como considerar as origens de Portugal.
Busca aquele escritor nos
cronistas que, se expressando em “latim bárbaro”, narraram a infância da história,

o período decorrido desde
a separação da monarquia
leonesa dos habitantes daquele espaço que viria constituir Portugal.
Nossa origem está nos
primitivos habitantes do
que constitui o Brasil de
hoje, mas que infelizmente apenas deixaram registros antropológicos, cuja
datação ainda se discute,
mas podemos considerar
o trabalho da arqueóloga
Niède Guidon, no Parque
Nacional Serra da Capivara
(Piauí), como o “latim bárbaro” de Herculano. Nossa
população originária pode
ter ocupado o Brasil há 25
mil anos.
Temos então dois momentos do nosso início
histórico. O mais antigo, o
antropológico, que será tratado mais adiante. E aquele
que constitui nosso registro
escrito, desde a “Carta de
Caminha”, para o qual faremos algumas considerações
neste artigo.
A chegada dos portugueses no Brasil pode ter sido
a fortuita consequência da
calmaria oceânica ou do
propósito colonizador, resultado das informações
já disponíveis pela realeza
portuguesa. É necessário,
preliminarmente, conhecer
como era Portugal e quais
objetivos tinham os reinados europeus no século XV.
Portugal, de 1385 até
1580, foi governado pela dinastia de Avis. Assim, nosso
descobrimento é fruto dos
trabalhos de João I (1385–
1433), fundador da dinastia e pai de Dom Henrique
(1394–1460) o principal
impulsionador da expansão portuguesa, denominada “descobrimentos”; de
Duarte (1433–1438), que
concluiu a compilação das
leis conhecidas como “Or-

denações Afonsinas”; de
Afonso V (1438–1481) e
João II (1481–1495), que se
empenharam na conquista da África; e de Manuel
(1495–1521), quando se dá
a chegada dos portugueses
ao Brasil.
“A atividade comercial
e marítima, que marcou a
existência lusitana na Idade
Moderna, tem seus fundamentos em uma tradição
histórica dos últimos séculos medievais”, afirmam
Antônio Mendes Júnior,
Luiz Roncari e Ricardo
Maranhão (Brasil História 1
Colônia, Editora Brasiliense, SP, 1976). Este período
pós-medieval é denominado mercantilismo.
Pierre Deyon (1927–
2002), historiador francês,
em seu livro O Mercantilismo
(Gradiva, Lisboa, 1983, tradução do original de 1969
por Margarida Sérvulo Correia), polemiza afirmando
que “o mercantilismo foi
definido e batizado pelos
seus adversários. Não é de
espantar que lhe tenham
dado o nome errado. Para
melhor o desacreditarem,
fingirem não reparar senão
no seu aspecto comercial e
conseguiram atribuir ao adjetivo mercantil um tom pejorativo”. E “do século XVI
ao século XVIII ninguém
se declarou mercantilista”.
Mas, na definição usual do mercantilismo, estão
as características da ação
portuguesa no Brasil: intervenção do Estado, balança
comercial favorável, pacto
colonial e protecionismo.
Adam Smith desenvolveu seu pensamento calcado no enriquecimento das
nações graças ao comércio
exterior, encontrando saída
para os excedentes da produção. O Estado adquire
assim papel primordial no

desenvolvimento da riqueza nacional, ao contrário
do que propugnam os liberais dos séculos XX e XXI
(vide Felipe Maruf Quintas, “Adam Smith contra
o liberalismo: o capital
produtivo”, Monitor Mercantil, 29/9/2020).

Portugal
privatizou, com
a entrega das
14 capitanias
hereditárias a
12 membros da
nobreza
Ignácio Rangel (“Dualidade e Escravismo Colonial”, in Encontros com a
Civilização Brasileira nº 3,
Civilização Brasileira, RJ,
1978), após distinguir os
dois patamares da sociedade feudal – do rei e barões
e dos barões e servos da
gleba – escreve que não se
podem excluir condições
objetivas para que surjam,
em momentos diferentes,
estes patamares. E foi o que
ocorreu no Brasil, afiança. “Para isso concorreram
as condições objetivas de
nossa nascente economia
colonial e da economia da
Europa, nos quadros da
economia mercantilista, da
qual Portugal era um exemplo acabado”.
Portugal, pelos séculos
XIV e XV, foi tomado por
pestes e fome, tendo em
1500 por volta de um milhão e cem mil habitantes.
O que se pode considerar
como Brasil é a parte oriental da linha de Tordesilhas,
comumente estabelecida de
Belém, ao norte, a Laguna
(Santa Catarina), ao sul. No
entanto, meia dúzia de meridianos diferentes foram

traçados até o século XVI,
por diferentes geógrafos,
como sendo o de Tordesilhas.
Na Europa, Portugal
disputava a expansão marítima e a tecnologia náutica
com os reinos de Castela e
Aragão. Qual a realidade se
impunha a Portugal para
colonizar um vasto território que Cabral, Gonçalo
Coelho, Américo Vespúcio
e Martim Afonso de Souza
fizeram conhecer até 1531?
E cuja riqueza de pau-brasil
já despertava a cobiça para
exploração de diversos navegadores?
Não foi a presença do
Estado, o mercantilismo,
mas a privatização, com a
entrega a 12 membros da
pequena nobreza de Portugal das 14 capitanias hereditárias criadas em 1534.
Portugal não teve a experiência do feudalismo.
Sua nobreza foi constituída
pelos favores da realeza de
Henrique de Borgonha e
sucessores, primeira dinastia de 1095 a 1383, na luta
contra os mouros, e consolidada posteriormente pela
dinastia de Avis. Faltavam, a
esta gestão privada, experiência e recursos, daí apenas
duas das 14 capitanias tivessem sucesso.
O Estado assume então
o governo da colônia, em
1549, por decreto da Coroa Portuguesa que nomeava Tomé de Sousa como o
primeiro governador-geral
do Brasil. Mas Portugal
também não dispunha de
pessoas e recursos financeiros. É uma das razões que
o Estado, desde Tomé de
Souza até 1822, só cuidará
das finanças e das seguranças nacional e pública, como se vê nos auxiliares do
governador-geral: o provedor-mor (Antônio Cardoso

de Barros), responsável pelos negócios da Fazenda, o
ouvidor-mor (Pero Borges),
responsável pela justiça, ou
seja, a segurança interna; e o
capitão-mor da Costa, cargo
ocupado pelo ex-donatário
da capitania de São Tomé,
Pero de Góis. A inexistência de promotor de manufaturas pode ser vista como
característica mercantilista,
assim como a exportação
de produtos primários.
A educação, a comunicação e a integração com a
população originária foram
entregues aos religiosos jesuítas que vieram com Manuel da Nóbrega.
As expedições coloniais
e defensivas e os estabelecimentos de missões jesuítas aumentaram o Brasil
de Tordesilhas, sendo, em
1709, constituído das seguintes províncias: Grão-Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro,
São Paulo e Rio Grande de
São Pedro, com a conformação atual e abrangendo
parte de todas cinco regiões:
Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul como
se vê no mapa do Brasil Colonial em pt.wikipedia.org/
wiki/Hist%C3%B3ria_colonial_do_Brasil#/media/
Ficheiro:Brazil_in_1709.
svg
Constata-se, assim, que
o território brasileiro foi
se constituindo pelas ações
públicas e privadas, ao longo da colonização, estando
plenamente conformado
em sua independência. É
este o território cuja integridade nos cabe defender.
Felipe Quintas é doutorando em
Ciência Política na Universidade
Federal Fluminense.
Pedro Augusto Pinho é administrador
aposentado.

As pessoas têm que se adaptar, se educar e aprender
Por Fabian
Valverde
“As pessoas têm que se
adaptar. A revolução tecnológica não pode ser interrompida ou desacelerada.
Vai acontecer de qualquer
maneira. Não podemos pará-la. Temos que nos educar, temos que aprender”,
disse Masayoshi Son, CEO
do Softbank em entrevista no Fórum Econômico
Mundial de Davos.
No relatório “The Future of Jobs Report 2020”, o
Fórum Econômico Mundial afirma que nos próximos cinco anos, 50% de
todos os trabalhadores vão

precisar de qualificação. Esse mesmo relatório destaca
um aumento no número de
empregos que exigem inovação e criatividade, assim
como habilidades de tecnologia da informação.
A sua empresa não pode
e não deve ficar de fora desse movimento. Como empresário e gestor, uma das
suas preocupações deve ser
construir um ecossistema
forte e conectado, comprometido com qualificação de
profissionais e formação de
novos talentos.
Reserve um tempo para
mapear o cenário de empregos do seu segmento, a
evolução cultural que deve
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ser gerada no seu quadro de
colaboradores e a influência
que a tecnologia já exerce no relacionamento com
os seus clientes. Os seus
profissionais
certamente
já estão preocupados com
aprendizado constante e
evolução das habilidades digitais. Cabe à empresa criar
o ambiente favorável a essa
adaptação constante.
Vamos trazer à tona essa
discussão usando um exemplo claro? Ainda na entrevista do Masayoshi Son, ele
destaca que 11% do PIB
dos EUA e 15% do PIB da
China estão associados à
logística. Além disso, destaca que em dois anos a pro-

dução massiva de veículos
autônomos será realidade.
Esses veículos sequer terão volante. Você consegue
imaginar o tamanho da mudança para os trabalhadores
desse segmento?
Imagina os milhões de
motoristas que terão que
se adaptar à nova realidade.
Imagina que o custo médio
de entrega de US$ 5 de uma
encomenda pode diminuir
10 vezes, chegando a alcançar menos de US$ 0,50. Essa
ruptura gerada por tecnologia afetará não só os motoristas, como toda uma cadeia
de entregadores, taxistas,
prestadores de serviços associados ao Uber e até mes-
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mo a pizzaria do bairro, que
terá uma entrega mais barata.
Se a previsão é que em dois
anos os veículos autônomos
tenham produção massiva, o
que você está fazendo para se
preparar para essa nova realidade agora?
Várias empresas já estão
nesse movimento de preparação. Segundo o relatório “Empregos em Alta”,
do LinkedIn, que avaliou
as posições e cargos que
tiveram o maior crescimento entre abril e outubro de
2020 em relação ao mesmo
período de 2019, os cargos
em tecnologia têm o seu
merecido destaque.
A tecnologia é uma das

categorias de empregos que
manteve um crescimento
constante em 2020, sendo
20% dos cargos abertos para funções remotas.
O movimento a seguir
está claro. Fica a sugestão
de não só dedicar o tempo
e recursos para se preparar
para as mudanças, como
também preparar a cultura
digital para melhor aproveitar essa onda que já começou há pelo menos cinco
anos e que segue alterando
significativamente a relação
entre pessoas e organizações.
Fabian Valverde é Ceo da Paketá
Crédito e investidor.
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Empresas da ‘economia de
bicos’ colecionam derrotas

A

maré está virando contra as empresas da “economia
de bicos” (gig economy). Especialmente na Europa,
trabalhadores de aplicativos de transporte e de entregas
estão obtendo vitórias na justiça, que reconhece alguns
direitos trabalhistas. Na Itália, Uber Eats, Glovo, Just
Eat e Deliveroo foram multados pelas autoridades em €
733 milhões (R$ 4,827 bilhões) por não registrar 60 mil
empregados. Na Espanha, as cortes estão reconhecendo
o status de empregado, e em Madrid o governo local
anunciou regulação para que todos sejam registrados. Na
Coreia do Sul, trabalhadores também estão conseguindo
decisões favoráveis na justiça.
O caso mais marcante foi no Reino Unido, onde a
Suprema Corte descartou os argumentos da Uber e confirmou os direitos dos motoristas, como pagamento de
salário mínimo horário. Mas a empresa não mudará suas
práticas facilmente. Reportagem no jornal britânico The
Guardian mostra que o pagamento só está sendo garantido quando o motorista aceita uma corrida – cada vez
mais rara nestes tempos de restrições. A decisão da justiça
determina que o mínimo será pago a partir do momento
em que o trabalhador se loga no aplicativo.
E no Brasil? Bem, na terra acusada de ter uma justiça
trabalhista paternalista, Uber e similares vêm acumulando
vitórias, como algumas exceções. Mais realistas que os reis.

Doença mortal
Dois milhões de pessoas morrerão a cada ano no
mundo de tuberculose. Quase tanto quanto a Covid-19,
que em um ano matou 2,5 milhões de pessoas. De acordo
com a Organização Mundial da Saúde (OMS), existem
2 bilhões de pessoas infectadas sem saber, o que corresponde a um terço da população mundial. Dentre elas, 9
milhões desenvolverão sintomas da doença. Hoje, o Brasil
é o 18º lugar entre os países com o maior número de
casos em todo o mundo.
Nesta quarta-feira lembra-se o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Os exames evoluíram e uma novidade
avalia a tuberculose latente (sem sintomas) de forma mais
rápida e simples. Ele será oferecido pelo SUS e reembolsado por planos de saúde (em laboratórios particulares).
“Com o interferon-gama, o processo será mais ágil. O
paciente precisará se deslocar apenas uma vez ao laboratório”, ressalta Bárbara Pereira, especialista em Imuno
hematologia pela UFRJ e biomédica responsável pelo
setor de análises clínicas do Lach, laboratório e clínica.

Falso negativo
Ao mudar os dias para fazer exame PCR para detectar
Covid-19, o Ministério da Saúde está se afastando de sua
especialidade e caminhando em direção à maquiagem?

Rápidas
Desta quarta a sexta, a Associação Share, entidade estudantil da Universidade Federal de São Carlos-Sorocaba,
receberá inscrições para cursos gratuitos de espanhol.
Inscrições em associacaoshare.com.br *** O crítico
gastronômico Josimar Melo e o restaurante Mania de
Churrasco! lançam Bom Churrasco (DBA Editora), que
conta a trajetória das principais churrascarias da capital paulista *** O Grupo Epicus comemora 14 anos de
atuação no mercado contábil e promove ação solidária
durante a Páscoa. Para saber como doar, acesse o perfil no
Instagram @grupoepicus

Bolsonaro não tem poder
sobre isolamento social
STF rejeita pedido feito pelo próprio presidente

N

o dia em que o
Brasil registrou
o maior número
diário de vítimas pela Covid-19, com a confirmação
de 3.251 novas mortes nas
últimas 24 horas, elevando
o total para 298.676 mortes,
o presidente Jair Bolsonaro
sofreu mais uma derrota.
Ele teve rejeitado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco
Aurélio Mello, nesta terçafeira, seu pedido pessoal
para derrubar os decretos
dos governos do Distrito
Federal, da Bahia e do Rio
Grande do Sul que impuseram medidas restritivas e de
isolamento social para conter o avanço da pandemia
Na ação, impetrada na sexta-feira (19), Bolsonaro questionava a competência dos
governadores para adotar as
medidas restritivas e afirmava
que as mesmas eram inconstitucionais, já que necessitariam de uma lei elaborada
pelos legislativos estaduais.
Também alegou que não
existe comprovação de que
o toque de recolher noturno,
que considera “estado de sítio”, diminua a transmissão
do coronavírus.
Marco Aurélio foi claro ao
considerar que não cabe ao
presidente acionar diretamente
o STF. “O Chefe do Executivo
personifica a União, atribuindo-se ao Advogado-Geral a
representação judicial, a prática
de atos em Juízo. Considerado
o erro grosseiro, não cabe o saneamento processual”, disse o
ministro em sua decisão.
Condomínio
Para o ministro do STF,

os governos federal, estadual e municípal possuem
competência para adotar
medidas visando o enfrentamento da doença “Há um
condomínio, integrado por
União, estados, Distrito Federal e municípios, voltado a
cuidar da saúde e assistência
pública”, pontuou.
“Ante os ares democráticos
vivenciados impróprios a
todos os títulos, é a visão
totalitária. Ao presidente da
República cabe a liderança
maior, a coordenação de
esforços visando o bem-estar
dos brasileiros”, ressaltou
em outro trecho da decisão.
Com esse entendimento, o
ministro Marco Aurélio indeferiu a inicial ajuizada por
Bolsonaro, contra as normas
impostas à população pelos
governadores do Distrito
Federal, Bahia e Rio Grande
do Sul, que não passou pelo
crivo da Advocacia-Geral da
União (AGU).
O decano do STF explicou que o artigo 103, inciso
I, da Constituição Federal
prevê a legitimidade do Presidente da República para
a propositura ADI, “sendo
impróprio confundi-la com
a capacidade postulatória.
Segundo a ConJur, a problemática situação de não
haver consenso se Bolsonaro teria capacidade postulatória, pois não é advogado.
Dessa maneira, haveria dúvidas se precisaria ser representado por um procurador
- o que não ocorreu no caso.
Segundo o ministro Marco Aurélio, o chefe do Executivo personifica a União,
atribuindo-se ao Advogado-Geral sua representação

judicial, a prática de atos em
juízo. “Considerado o erro
grosseiro, não cabe o saneamento processual”, disse.
Na ação, Bolsonaro defendeu que o fechamento
de serviços não essenciais
e outras medidas mais duras deveriam ser discutidas
e aprovadas pelas Assembleias Legislativas, ao contrário do que acontece desde o início da pandemia. Já
há muito, as ações se dão
por decretos estaduais, de

iniciativa exclusiva do Executivo. Segundo o presidente, isso evitaria “abusos”
por parte de governadores.
O voto do ministro Marco Aurélio na ADI termina
com uma afirmação sintomática. “Ante os ares democráticos vivenciados, impróprio, a todos os títulos,
é a visão totalitária. Ao Presidente da República cabe a
liderança maior, a coordenação de esforços visando o
bem-estar dos brasileiros.”

‘Gripezinha’ será vacinada?
Em cadeia nacional de
rádio e tv, Bolsonaro disse
que 2021 será “o ano da vacinação dos brasileiros”, e
que “em nenhum momento,
o governo deixou de tomar
medidas importantes tanto
para combater o coronavírus como para combater o
caos na economia, que poderia gerar desemprego e
fome”. Deixou de lado sua
postura marcada desde o
início da pandemia, quando
minimizou a Covid-19 de
que era um “gripezinha” e
coisas do tipo, falou contra
o uso de máscaras, atacou
vacinas por motivos ideológicos, entre outras coisas.
Ele ainda distorceu uma
importante informação sobre a vacinação no Brasil,
ao afirmar que o país é o
quinto país que mais vacina
no mundo. O dado é correto em números absolutos,
mas o importante é levar
em consideração a proporção com a população. Se
considerarmos a taxa de
vacinação por habitantes,

o país está na 58ª posição,
segundo dados do projeto
Our World in Data, ligado
à Universidade de Oxford.
“Sempre afirmei que
adotaríamos qualquer vacina, desde que aprovada
pela Anvisa. E assim foi
feito”, ressaltou Bolsonaro,
que buscou utilizar a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) para impedir a aprovação da CoronaVac, produzida pelo Instituo Butantan, para atacar
o governador de São Paulo,
João Doria (PSDB).
Também omitiu que sua
principal aposta, a vacina
Oxford/AstraZeneca, foi
contratada antes da aprovação pela Anvisa. Segundo
ele mesmo, “em julho de
2020, assinamos um acordo com a Universidade de
Oxford para a produção, na
Fiocruz, de 100 milhões de
doses da vacina AstraZeneca e liberamos, em agosto,
R$ 1,9 bilhão”, mas aprovação pela Anvisa só ocorreu
em janeiro deste ano.

Balança este ano: exportação cresce 13,4% e importação 46,9%
A balança comercial brasileira registrou até a terceira
semana de março deste ano
superávit de US$ 1,43 bilhão,
com corrente de comércio de
US$ 92,44 bilhões. Os dados
foram divulgados nesta segunda-feira (22), pela Secretaria
de Comércio Exterior (Secex)
do Ministério da Economia.
As exportações somam US$
46,94 bilhões, com alta de
13,4%, pela média diária, e as
importações sobem 21,1% e
atingem US$ 45,50 bilhões.
No acumulado do mês,

as exportações cresceram
26,4% e somaram US$
15,81 bilhões, enquanto
as importações subiram
46,9% e totalizaram US$
14,54 bilhões. Dessa forma,
a balança comercial registrou superávit de US$ 1,27
bilhão, e a corrente de comércio alcançou US$ 30,35
bilhões, com alta de 35,4%.
Se for considerada apenas
a terceira semana de março,
a corrente de comércio alcançou US$ 8,818 bilhões,
com US$ 5,004 bilhões de

exportações e US$ 3,815 bilhões de importações, o que
gerou um superávit de US$
1,189 bilhão.
Nas exportações, comparadas a média diária até a
terceira semana deste mês
(US$ 1,053 bilhão) com
a de março de 2020 (US$
833,98 milhões), houve
crescimento de 26,4%,
em razão do aumento nas
vendas da indústria extrativista (76,2%), da agropecuária (20,8%) e dos
produtos da indústria de

transformação (11%).
Nas importações, a média
diária até a terceira semana de
março de 2021 (US$ 969,33
milhões) ficou 46,9% acima
da média de março do ano
passado (US$ 659,81 milhões). Nesse comparativo,
aumentaram os gastos, principalmente, com agropecuária (19,9%) e com produtos
da indústria de transformação (49%). Por outro lado,
diminuíram as compras de
produtos da indústria extrativista (-15,3%).

GETESB – GESTÃO, ESTUDOS E TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE
SANEAMENTO BÁSICO LTDA
CNPJ nº 10.937.117/0001-50 - NIRE 33.2.0840018-1
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Quotistas desta Sociedade a
se reunirem no dia 16/04/2021, às 15h, na sede da empresa à Rua Marques
do Paraná nº 110, Parte, Centro, Niterói/RJ, a fim de deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada das contas, exame, discussão e votação
das Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício findo em 31/12/2020;
(b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2020; (c) Retenção
de lucros; (d) Exame e discussão da proposta orçamentária para o ano de
2021; (e) Assuntos gerais da Sociedade. Niterói, 22/03/2021. Carlos Werner
Benzecry - Diretor; Maria Izabel Martelleto - Gerente.

ÁGUAS DE NITERÓI S/A
CNPJ nº 02.150.336/0001-66 - NIRE 33.3.0026182-6
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia. a se reunirem no
dia 09/04/2021, às 13h, na sede da sociedade na Rua Marques de Paraná nº 110,
Centro, Niterói/RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada
das contas, exame, discussão e votação das Demonstrações Contábeis e do
Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2020;
(b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2020; (c) Retenção de
lucros; (d) Exame e discussão da proposta orçamentária para o ano de 2021;
(e) Contratação de Prestação de Serviços; (f) Consolidação do Estatuto Social; e
(g) Assuntos gerais da Cia.. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na
sede social da Cia., cópias dos documentos referentes à ordem do dia. Niterói,
22/03/2021. Felipe Pimentel Turon - Diretor; Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A
CNPJ nº 02.013.199/0001-18 - NIRE 33.3.0016564-9
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia a se
reunirem no dia 09/04/2021, às 16h, na sede da sociedade à Rod. Amaral
Peixoto, s/n, Km 91, Bananeiras, Araruama/RJ, a fim de deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada das contas, exame, discussão e votação
das Demonstrações Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes,
referentes ao exercício findo em 31/12/2020; (b) Destinação do resultado
do exercício findo em 31/12/2020; (c) Retenção de lucros; (d) Exame e
discussão da proposta orçamentária para o ano de 2021; (e) Contratação de
Prestação de Serviços; (f) Consolidação do Estatuto Social; e (g) Assuntos
gerais da Cia. Araruama, 22/03/2021. Carlos Alberto Vieira Gontijo - Diretor;
Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.

ÁGUAS DO IMPERADOR S/A
CNPJ nº 02.150.327/0001-75 - NIRE 33.3.0016655-6
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia a se reunirem
no dia 13/04/2021, às 8h, na sede da sociedade na Rua Dr. Sá Earp nº 84, Morin,
Petrópolis/RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada
das contas, exame, discussão e votação das Demonstrações Contábeis e
do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em
31/12/2020; (b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2020;
(c) Retenção de lucros; (d) Exame e discussão da proposta orçamentária para
o ano de 2021; (e) Contratação de Prestação de Serviços; (e) Alteração de
endereço de filial; (f) Consolidação do Estatuto Social; e (g) Assuntos gerais
da Cia. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social da Cia,
cópias dos documentos referentes à ordem do dia. Petrópolis, 22/03/2021.
Marcio Salles Gomes - Diretor; Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.
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O Brasil exige respeito

E

conomistas de diferentes tons ideológicos, entre
os quais ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes
do Banco Central (acima de qualquer suspeita quanto à
coloração política), como Armínio Fraga (Governo FHC),
Pedro Malan (Governo FHC), Ilan “Banco Itaú” Goldfajn, Afonso Celso Pastore (Governo General João Figueiredo) e Fábio “ex-ABN-Anro Bank” Barbosa, assinam
uma carta de alerta sobre o agravamento da pandemia no
Brasil, cobram vacinação e distanciamento social como
medidas de combate à Covid-19. A carta está dirigida inicialmente ao STF, às presidências da Câmara e do Senado,
ao Ministério da Economia e ao PGR.

‘Blowin’ in the Wind’
A leitura da carta aberta trouxe à memória, um dos
grandes sucessos de Bob Dylan (24/5/1941; Duluth,
Minnesota, EUA), Nobel de literatura 2016, Blowin’ In
The Wind, em especial quando ele questiona “how many
ears must one man have / Before he can hear people cry?
/ How many deaths will it take ‘til he knows / That too
many people have died? / The answer, my friend, / is
blowin’ in the Wind / The answer is blowin’ in the Wind.
(Quantos ouvidos um homem precisa ter / até que ouça
as pessoas chorarem / Quantas mortes haverá até que ele
compreenda / Que tanta gente está morta? / A resposta,
meu amigo, / está explodindo ao vento / a resposta está
explodindo ao vento.)
Algo assim como: quantos ainda terão que morrer (e
sofrer) até que o impeachment aconteça?

‘Vida, Ciência e bom governo’
“O País Exige Respeito; a Vida Necessita da Ciência e
do Bom Governo – Carta Aberta à Sociedade Referente a
Medidas de Combate à Pandemia”.
“O Brasil é hoje o epicentro mundial da Covid-19.1, com
a maior média móvel disparada de novos casos. Enquanto
caminhamos para atingir a marca tétrica de três mil mortes
por dia e um total de mortes acumuladas de 300 mil ainda
esse mês, o quadro fica ainda mais alarmante com o esgotamento dos recursos de saúde na grande maioria de estados,
com insuficiente número de leitos de UTI, respiradores e
profissionais de saúde. Essa situação tem levado a mortes
de pacientes na espera pelo atendimento, contribuindo para uma maior letalidade da doença.”

Mais pobres, os mais afetados
“A situação econômica e social é desoladora. O PIB
encolheu 4,1% em 2020 e, provavelmente, observaremos
uma contração no nível de atividade no primeiro trimestre deste ano. A taxa de desemprego, por volta de 14%, é
a mais elevada da série histórica, apesar de subestimar o
aumento do desemprego, pois a pandemia fez com que
muitos trabalhadores deixassem de procurar emprego,
levando a uma queda da força de trabalho entre fevereiro
e dezembro de 5,5 milhões de pessoas.”
“A contração da economia afetou desproporcionalmente trabalhadores mais pobres e vulneráveis, com uma
queda de 10,5% no número de trabalhadores informais
empregados, aproximadamente duas vezes a queda proporcional no número de trabalhadores formais empregados.”

É preciso competência
“Esta recessão, assim como suas consequências sociais
nefastas, foi causada pela pandemia e não será superada
enquanto a pandemia não for controlada por uma atuação
competente do governo federal. Este, no entanto, subutiliza ou utiliza mal os recursos de que dispõe, inclusive por
ignorar ou negligenciar a evidência científica no desenho
das ações para lidar com a pandemia.”

#Vacina sim. #Vacina já.

Quarta-feira, 24 de março de 2021 l Monitor Mercantil

Fecomércio critica medidas de
isolamento do Rio e Niterói

N

o mundo todo,
países estão aderindo
medidas
restritivas como lockdown,
entretanto, a Federação do
Comércio de Bens, Serviços
e Turismo do Estado do Rio
de Janeiro (Fecomércio-RJ),
parece não concordar com
esse tipo de ação. Em nota
oficial, a federação questionou as medidas anunciadas
nessa segunda-feira pelas
prefeituras do Rio de Janeiro e de Niterói. Nesta
segunda, o prefeito do Rio,
Eduardo Paes (DEM); e de
Niterói, Axel Grael (PDT),
decidiram decretar medidas rígidas de isolamento
social, com o fechamento
do comércio não essencial.
As medidas vão vigorar de
26 de março até 4 de abril,
quando serão revistas, podendo ser suspensas ou
mantidas.
Haverá atendimento presencial apenas de serviços
essenciais, teletrabalho para
funcionários públicos. Permanecerão fechadas creches, escolas, universidades,
cursos de idiomas e autoescolas. Será proibida a permanência em vias públicas
entre as 23h e as 5h. Ficam
fechados para atendimento
presencial museus, bibliote-

cas, bares, lanchonetes, restaurantes e quiosques.
Lanchonetes, restaurantes
e bares poderão funcionar
com entregas em domicílio,
drive-thru e retiradas. Poderão funcionar comércio
de alimentos, bebidas, supermercados, açougues, padarias, assim como bancos,
lotéricas, comércio atacadista, feiras livres, postos de
combustíveis e revenda de
gás, mecânicas, lojas de autopeças, hotelaria, transporte
de passageiros, indústrias, call
centers e funerárias, entre outros segmentos essenciais. As
praias permanecem fechadas
para banho ou permanência
na areia, sendo tolerado apenas a prática de exercícios individuais.
Já segundo a Fecomércio-RJ, “as medidas propostas
pelo Governo do Estado do
Rio de Janeiro são mais flexíveis, viabilizando um funcionamento intermediário
que preserva a sobrevivência das empresas. Quanto
às medidas decretadas pelas
Prefeituras do Rio de Janeiro e de Niterói, a entidade
espera que essas decisões
venham acompanhadas de
ações compensatórias para
que as empresas possam
sobreviver e manter o em-

prego e a renda. As empresas não podem ser tratadas
como ilhas de prosperidade
que se sustentam com as
portas fechadas.”
Na mesma nota, a federação relembra, ainda, que
40% da mão de obra que
trabalha no Rio de Janeiro é
informal. Não é fiscalizada.
Ou seja, a medida afetará
somente os negócios formais, que geram empregos
e pagam impostos. Dados
do Instituto Fecomércio de
Pesquisas e Análises (IFec-RJ) mostram que, de 2014
para 2021, a informalidade
cresceu cinco vezes.
A Fecomércio-RJ pontua, ainda, que, sem medidas
compensatórias, qualquer
ação de fechamento terá
como resultado um grande
impacto negativo e o fechamento de muitas empresas.
Entre as propostas mais urgentes propostas pela entidade estão a ampliação do
horário de funcionamento
do comércio, para diluir o
fluxo de pessoas, e, em paralelo, o aumento da oferta
de transporte público para
evitar aglomerações.
Painel da Secretaria Estadual de Saúde indica que 18
municípios do Estado do
Rio de Janeiro estão com

100% de ocupação em seus
leitos de tratamento intensivo (UTI) para Covid-19.
Entre as cidades com UTIs
lotadas, figuram algumas
com considerável número
de leitos, como Petrópolis
(77 leitos), Vassouras (50),
Bom Jesus do Itabapoana
(45) e Teresópolis (23). Há
ainda municípios grandes
que estão com mais de 90%
dos leitos de covid-19 ocupados, como Volta Redonda, que tem 158 leitos e está
com ocupação de 91%, e
Duque de Caxias: 110 leitos
e taxa de ocupação de 95%.
Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde e
se referem a informações
prestadas entre 17 e 22 de
março. Na capital, segundo
informações de ontem (22),
83% de seus 744 leitos de
UTI para Covid-19 estão
ocupados. Em todo o estado, 493 pacientes aguardam
vagas em leitos de UTI, segundo dados desta segunda-feira da Secretaria Estadual de Saúde. Sete dos 92
municípios do estado estão
com risco muito alto para a
covid-19: Itaguaí, Mesquita,
Nilópolis, Belford Roxo e
Duque de Caxias. Outras 39
cidades estão com risco alto, entre elas, a capital – Rio.

Micros puxam queda de 5,8% na
inadimplência de empresas em 2020
A inadimplência das empresas caiu 5,8% em dezembro de 2020, na análise
com o mesmo mês do ano
anterior. A redução foi puxada pelas micro e pequenas empresas, que são a
maioria entre os negócios
com dívidas em aberto no
país no período. Os empreendimentos de menor
porte tiveram retração de
7,3% em relação a dezembro de 2019, chegando a
5,4 milhões, o que representa 92,9% do total de
5,8 milhões de negócios
com contas atrasadas em
dezembro de 2020. Ainda
na análise por portes, as
médias empresas foram as
únicas a registrar alta no total de negativadas no fim de
2020.
O economista da Serasa
Experian, Luiz Rabi, comenta que “todos as empresas sofreram com a pandemia, mas tiveram auxílios
importantes no período,
com linhas de crédito mais

baratas também influenciadas pela baixa nos juros.
Porém, com o aumento
dos casos de Covid-19 em
todo o país e novas medidas de isolamento social, os
desafios continuaram e isso
pode impactar no total de
companhias que não conseguem honrar seus compromissos financeiros ao
longo deste ano”.
A participação do setor de
serviços, um dos mais impactados pelo período de distanciamento social, registrou
alta entre os inadimplentes,
indo de 50,2% em dezembro
de 2019 para 51,2% no último mês do ano passado. O
segmento se mantém como
o que mais reúne inadimplentes desde 2018. Já o comércio, que pode funcionar
fazendo as vendas via internet, por exemplo, registrou
queda. A indústria manteve
a representatividade, confira
abaixo: A maior parte das dívidas das empresas continua
fora do sistema financeiro,

ÁGUAS DE ARAÇOIABA S/A
CNPJ nº 11.347.020/0001-50 - NIRE 35.3.0037410-0
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia a se reunirem no dia 14/04/2021,
às 12h na sede da sociedade na Rua Prof. Toledo nº 960, Centro, Araçoiaba da Serra/SP, a fim de
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada das contas, exame, discussão e votação das
Demonstrações Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo
em 31/12/2020; (b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2020; (c) Retenção de lucros;
(d) Exame e discussão da proposta orçamentária para o ano de 2021; (e) Consolidação do Estatuto
Social; e (f) Assuntos gerais da Cia. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social
da Cia, cópias dos documentos referentes à ordem do dia. Araçoiaba da Serra, 22/03/2021. Ronaldo
Oller Tossi - Diretor; Ivan Mininel da Silva - Diretor.

INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ nº 17.479.056/0001-73 - NIRE: 35300555571
CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de forma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Paulo/SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos diretores perante a
SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 7º do Estatuto Social, ficam
suspensas as transferências de ações a partir desta data até a realização da Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa
DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela participar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_
NzA5NjE5MDktYWY2Ni00Y2U3LWI2ODYtN2I4NWM3ZGVkYzc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo
apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro
documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março de 2021. GERALDO HENRIQUE DE CASTRO - Presidente.

sendo 30,3% delas no segmento de serviços.
Já os pedidos de recuperação judicial subiram
de 81 para 90 em fevereiro
de 2021, um crescimento
de 11,1% em comparação
ao mesmo mês do ano
anterior. Na relação mensal (janeiro x fevereiro de
2020/21) também houve alta, essa de 83,7%. De
acordo com o Indicador
de Falências e Recuperação
Judicial da Serasa Experian,
os micro e pequenos negócios foram os responsáveis
pela alavancagem do índice,
já que no ano a ano as solicitações dessas empresas
cresceram cerca de 34%,
enquanto os demais portes
marcaram quedas.
Para Rabi, essa alta significa que os desafios financeiros
para as empresas em 2021 já
estão superando o ano anterior. “O salto no número de
pedidos pode ser um reflexo
dos empreendedores que
optaram por esperar a entra-

da em vigor na nova Lei de
Falências e Recuperação Judicial, que aconteceu no final
de janeiro. No entanto, esse
crescimento revela também
como os donos de negócios,
principalmente daqueles de
menor porte, não estavam
preparados para lidar com a
extensão dos impactos econômicos causados pela pandemia”
Dentre os segmentos,
a análise mostra que o comércio foi o setor com
maior aumento e número de pedidos, totalizando
35 em fevereiro deste ano
ante 21 no mesmo mês de
2020. De acordo com Rabi,
o aumento da inflação, do
preço de matérias primas e
o corte do auxílio emergencial, que diminui o poder de
compra dos consumidores,
afetaram negativamente o
fluxo de caixa das empresas
dessa área. Os empreendimentos de serviços totalizam 34 pedidos, indústrias,
14, e setor primário, 7.

INVESTPREV SEGURADORA S.A.
CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de
forma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São
Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
relativas ao exercício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos
diretores perante a SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 8º
do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir do primeiro dia da publicação desta convocação até a
realização da citada Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não
desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela participar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através
do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQyZTkyMzktMmFkZS00YTE5LWE2N2ItODQ1ZjU0NGM1OGYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a
%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua
admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março
de 2021. THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA - Presidente.
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Rede hospitalar Mater Dei pode
movimentar R$ 2 bi com IPO

Acordo para
aprimorar modelo de
concessões rodoviárias

rospecto preliminar
sobre o IPO da rede de atendimento
hospitalar Mater Dei, divulgado nesta terça-feira pela
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), atesta que a
rede pode movimentar em
torno de R$ 2 bilhões com
a operação. O montante
considera a venda integral
do lote base ofertado e de
cada ação a ser vendida por
R$ 24, ou seja, no ponto
médio da faixa estimada definida pelos coordenadores,
de R$ 21,80 a R$ 26,20 por
papel, conforme divulgou a
Reuters.
Do montante financeiro estimado, cerca de R$
1,64 bilhão corresponde
à emissão de ações novas,
a oferta primária, cujos
recursos a Mater Dei pretende usar para aquisições

O Ministério da Infraestrutura (MInfra) e a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR)
realizaram, nesta segundafeira (22), a primeira reunião
após a assinatura do Acordo
de Cooperação Técnica para
aprimorar o modelo de concessões rodoviárias no país.
A implantação deve ocorrer
entre quatro e 12 meses com
a participação de diversos setores do ministério, informou
nesta terça-feira o MInfra.
“A elaboração de estudos
técnicos em 10 diferentes
eixos, discutidas durante
a assinatura, em fevereiro,
deram origem a projetos
individualizados – com seus
desafios, possíveis entregas
e os benefícios esperados”,
diz o comunicado.
Segundo o ministério, os
projetos terão a participa-

P

de rivais menores e de
startups, além de custear a
construção de novos hospitais.
O restante da oferta,
coordenada por BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú
BBA, JPMorgan e Safra,
será de ações detidas na
empresa por 14 investidores pessoas físicas que vão
vender uma fatia no negócio. A fixação do preço por
ação na oferta, negociadas
pelo ticker MATD3, está
prevista para 12 de abril,
com os papéis estreando
no pregão da Bovespa no
próximo dia 14. Criada em
1980 e com sede em Belo
Horizonte, a Mater Dei
tem 1.081 leitos hospitalares distribuídos em três
unidades, localizadas na
região metropolitana da
capital mineira.

O Hospital Mater Dei figura entre os 10 melhores
hospitais do Brasil, entre
público e privado, na lista dos melhores hospitais
do mundo. A unidade é a
única de Minas Gerais na
lista das 10 melhores, que
conta ao todo com 96 centros de saúde. A pesquisa
foi realizada pela revista
americana Newsweek, em
parceria com a empresa de
pesquisa de dados Statista Inc, para selecionar os
2.000 hospitais de maiores
destaques no mundo, cobrindo ao todo 25 países.
Para o presidente da Rede Mater Dei de Saúde,
Henrique Salvador, figurar
entre os 10 melhores hospitais do Brasil e o melhor
de Minas Gerais evidencia
o trabalho e investimentos
realizados nos últimos anos

em novas tecnologias, em
capacitação contínua dos
profissionais que atuam na
Rede e em qualidade e segurança atestados por certificadoras internacionais, colocando sempre o paciente
no centro do cuidado.
Para a construção da lista
com os melhores hospitais,
a revista buscou informações em três fontes: recomendação de especialistas
médicos, resultados de pesquisas com os pacientes e
performance médica dos
hospitais. Com base nesses dados, é construído um
ranking que varia em quantidade de hospitais em cada
país, de acordo com as informações disponíveis. No
Brasil foram 96 centros de
saúde, nos EUA a lista contou com 350, e em Israel
apenas com 10.

Projetos de inovação em evento digital
Começou nesta terça-feira e se estenderá até 26 de
março, o LIFT Day, evento
gratuito, on-line e ao vivo,
que mostra os resultados da
edição 2020 do Laboratório
de Inovações Financeiras
e Tecnológicas (LIFT). O
presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto,
fez algumas observações na
abertura do evento.
“O Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas está inserido no
contexto das iniciativas da
Agenda BC# com foco no
fomento da inovação para

preparar o sistema financeiro para um futuro tecnológico e inclusivo”, destacou.
Nas 3 edições ocorridas
desde 2018, o LIFT ajudou a acelerar mais de 50
projetos inovadores, onde
muitos já se tornaram produtos no SFN, informou o
BC. Um total de 21 projetos foram concluídos em
2020. Foram apresentadas
plataformas para promover a competitividade no
mercado de crédito para pessoas jurídicas, no
formato de marketplace
reverso, entre diversos

projetos relevantes para a
economia nacional.
Destaca-se também entre
os projetos o uso de inovações tecnológicas como
Blockchain e inteligência
artificial para construir novas soluções relacionadas
ao PIX e ao Open Banking,
assim como para outras
tendências, como a tokenização de ativos.
Coordenado pelo Banco Central do Brasil em
parceria com a Federação
Nacional das Associações
dos Servidores do Banco
Central (Fenasbac), o LIFT

é um laboratório virtual
que promove protótipos de
inovação financeira e tecnológica, com o objetivo de
fomentar projetos de inovação relacionados à indústria
financeira. No LIFT Day
deste ano, serão apresentados também os resultados
do piloto do LIFT Learning
realizado na Universidade
de Brasília (UnB), iniciativa
que aproxima universitários, agências de fomento
e empresas do setor financeiro.
Acompanhe em https://
youtu.be/0RvWcBhQqN4

China pede que estatais centrais melhorem gestão de capital
O mais alto regulador
de ativos estatais da China pediu às empresas estatais centrais do país que
fortaleçam o controle e a
gestão internos do capital
a fim de evitar o risco de
grandes perdas financeiras.
As estatais centrais foram
exigidas a melhorar os sistemas e mecanismos relativos

ao controle e à gestão internos de capital, reforçar a supervisão sobre os principais
elos do controle interno de
capital e realizar medidas de
controle de risco para fundos estrangeiros, segundo
uma circular divulgada pela
Comissão da Administração e Supervisão de Ativos
Estatais.
De acordo com a agên-

GMS – GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO LTDA
CNPJ nº 07.199.459/0001-05 - NIRE 33.2.0744595-5
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Quotistas desta Sociedade
a se reunirem no dia 16/04/2021, às 17h, na sede da empresa à Rua
Lemos Cunha nº 510, Parte, Icaraí, Niterói/RJ, a fim de deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada das contas, exame, discussão e votação
das Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício findo em 31/12/2020;
(b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2020; (c) Retenção
de lucros; (d) Exame e discussão da proposta orçamentária para o ano de
2021; (e) Assuntos gerais da Sociedade. Niterói, 22/03/2021. Luis Carlos
Martins da Silva - Administrador; André Lermontov - Administrador.

ENSOR PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/ME nº: 26.746.548/0001-79 / NIRE: 33.2.1028335-9
4ª Alteração do Contrato Social. Pelo presente instrumento particular e na
forma de direito, Marco Vinicio Acosta Maldonado, equatoriano, casado,
empresário, CI RNE n° V365287-V, expedida pelo DPMAF/RJ, CPF/ME sob
o nº 058.587.967-29, residente e domiciliado na Rua Ipanema, 75, apto. 301,
Barra da Tijuca, RJ/RJ, CEP 22.631-390; único sócio da sociedade empresária limitada unipessoal Ensor Participações Ltda., com sede social na Rua
Ipanema, nº 75, apto. 301, Barra da Tijuca, RJ/RJ, CEP: 22.631-390, com
seu Contrato Social arquivado na JUCERJA sob o NIRE nº 33.2.1028335-9,
inscrita no CNPJ/ME sob o n° 26.746.548/0001-79 (“Sociedade”); Resolve
alterar o Contrato Social da Sociedade mediante as cláusulas e condições
abaixo: I - Redução do capital social: Com base nos arts. 1.082, inciso II e
1.084 da Lei n° 10.406/2002), o sócio resolve aprovar a redução do capital
social da Sociedade em montante equivalente ao valor não integralizado
das quotas subscritas, qual seja, R$ 490.000,00, passando o capital social
da Sociedade de R$ 2.510.000,00 para R$2.020.000,00. De modo a manter
o valor nominal das quotas da Sociedade no valor de R$1,00 cada, o sócio
resolve aprovar o grupamento das quotas da Sociedade, passando a redação da Cláusula 5ª do Contrato Social a vigorar com a seguinte redação:
“Cláusula 5ª – O capital social da Sociedade é de R$2.020.000,00, dividido
em 2.020.000 quotas, cada uma no valor de R$ 1,00, integralmente subscritas e integralizadas pelo único sócio da Sociedade.” E, por estarem justas e
acordadas, as partes assinam o presente instrumento em 1 via de igual teor
e forma, e para um só efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas. RJ,
01/03/2021. Marco Vinicio Acosta Maldonado.

cia Xinhua, na circular foi
destacada a importância
de esclarecer as responsabilidades e obrigações dos
departamentos de controle interno, bem como os
procedimentos de trabalho
de regulamentação para
promover o bom funcionamento dos departamentos
de controle interno, finanças e auditoria.

Esforços também devem
ser feitos para incorporar os
requisitos de controle interno em todos os processos
de atividades relacionadas a
fundos, melhorar a supervisão de grandes pagamentos
e estabelecer um controle
interno sólido e um sistema de supervisão para fundos estrangeiros, de acordo
com a circular.

COMPANHIA DE TRANSPORTES COMERCIAL E IMPORTADORA
CNPJ 33.015.124/0001-08 - NIRE 33.3.0015932-1
CONVOCAÇÃO: Ficam convidados os acionistas para se reunirem em
Assembléia Geral Ordinária em 1ª convocação no dia 28.04.2021 às 11hs
na Praça Saens Pena 45 S/loja 228, sede da Empresa, a fim de deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: A) Exame do Relatório da Diretoria, Balanço
Patrimonial e Demonstração da Conta de Resultado e Outras demonstrações
financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31.12.2020; B) Eleição dos
membros da Diretoria para o triênio 2021/2023 e fixação da remuneração
dos Diretores; C) Assuntos Gerais. Aviso - Artº 133, Lei 6404/76: Acham-se
a disposição dos acionistas na sede social, todos os documentos sobre
os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício
findo. Ficam suspensas a partir de 26.03.2021 as transferências de ações.
RJ, 22/03/ 2021. Ass. Nelson Heggendorn de Seixas – Diretor Presidente.
ÁGUAS DO PARAÍBA S/A
CNPJ nº 01.280.003/0001-99 - NIRE 33.3.0016334-4
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia a se
reunirem no dia 13/04/2021, às 17h, na sede da sociedade à Av. Dr. José
Alves de Azevedo nº 233, Parque Rosário, Campos dos Goytacazes/RJ, a
fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada das contas,
exame, discussão e votação das Demonstrações Contábeis e do Parecer
dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2020;
(b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2020; (c) Retenção de
lucros; (d) Exame e discussão da proposta orçamentária para o ano de 2021;
(e) Contratação de Prestação de Serviços;(f) Consolidação do Estatuto Social;e
(g) Assuntos gerais da Cia. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas,
na sede social da Cia, cópias dos documentos referentes à ordem do
dia. Campos dos Goytacazes, 22/03/2021. Marcio Salles Gomes - Diretor;
Juscelio Azevedo de Souza - Diretor.

ção de diversas secretarias
do MInfra, de membros da
ABCR e das concessionárias que são representadas
pela entidade. “São 10 projetos revolucionários. Estamos muito empolgados
em participar desse desafio
para melhoria das nossas
rodovias”, avalia o secretário nacional de Transportes
Terrestres, Marcello Costa.
Os 10 projetos envolvem:
Melhorias de redação no
PER (Plano de Exploração
Rodoviária); Receitas extraordinárias; Plano de comunicação; Novos modelos
de concessões de rodovias;
RDT (Recurso de Desenvolvimento Tecnológico); iRAP
(Programa Internacional de
Avaliação de Rodovias); Freeflow; Pesagem dinâmica; Aprimoramento da matriz de risco;
e Inteligência e BI.

Paraná terá mais duas
semanas para colaborar
com projeto de concessão
A Agência Nacional de
Transportes
Terrestres
(ANTT), órgão vinculado
ao Ministério da Infraestrutura (MInfra), anunciou
a prorrogação do período de contribuições da
audiência pública para o
projeto de concessão das
rodovias no Paraná, que
terminaria na segundafeira (22). O prazo foi estendido até as 18h do dia
5 de abril. O comunicado
foi publicado na edição do
Diário Oficial da União
(DOU) desta terça-feira.
O projeto prevê R$ 42
bilhões de investimentos,
em mais de 3 mil quilômetros de rodovias, federais e
estaduais, divididos em seis
lotes, para transformar o
agronegócio e aumentar a

competitividade da economia paranaense. Além disso, 100% dos recursos ofertados durante o leilão serão
aplicados no próprio estado,
com o desempate usado integralmente na própria rodovia em benefício ao usuário. Outros R$ 34 bilhões
irão para a conservação das
rodovias e a contratação de
serviços para atendimento
aos usuários.
Pela proposta, os valores
são de 35% a 70% menores
que os atuais e ainda podem
sofrer uma redução média
de 15% durante o leilão. A
concessão prevê também
desconto de 5% para os
motoristas que usarem o
serviço de cobrança automática por dispositivo – o
“tag”.

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.

CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Os Senhores Acionistas da BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A. (“Companhia”) são convidados a participar das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária que, em primeira convocação, será realizada no dia 31 de março
de 2021 às 15h, de forma exclusivamente digital, por meio de plataforma digital, cujo acesso será individual e concedido aos acionistas, a fim de
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: I - Assembleia Geral Ordinária:
1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, o Balanço Patrimonial, apreciar o Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações
Financeiras, Relatório de Asseguração Limitada do Auditor Independente sobre o Balanço Social modelo Ibase, Pareceres dos Atuários Independentes e
do Conselho Fiscal e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, referente
ao exercício social encerrado em 31/12/2020; 2) Deliberar sobre aprovação
do Lucro Líquido do exercício e sua destinação: ratificação das deliberações
do Conselho de Administração, em 30/07/2020, sobre pagamento de dividendos; e em 03/02/2021, de constituição de Reservas de Lucros no montante de
R$97.256.375,85. 3) Eleger/reeleger os membros efetivos do Conselho Fiscal
e respectivos suplentes – mandato 2021/2022; 4) Fixar a remuneração dos
membros efetivos do Conselho Fiscal; 5) Fixar o teto da remuneração anual
global dos Administradores e delegar ao Conselho de Administração para fixação da remuneração dos membros da Diretoria. 6) Ratificar deliberações do
Conselho de Administração sobre atos de eleição e de renúncia de administradores, conforme reuniões de 25/09/2020 e 28/10/2020. II - Assembleia Geral
Extraordinária: 1) Deliberar sobre o aumento do capital social, com apreciação do Parecer do Conselho Fiscal, atualmente de R$231.264.117,06, para
R$254.392.710,76, um aumento, portanto, de R$23.128.593,70, mediante capitalização de parte da reserva de lucro do exercício de 2020, sem modificação
do número de ações; 2) Alteração do Estatuto Social da Companhia; 3) Examinar e ratificar a deliberação do Conselho de Administração sobre a participação dos empregados e diretores nos lucros da Companhia; 4) Ratificar as
funções específicas de diretores estatutários, na forma da legislação vigente,
bem como delegar competência ao Conselho de Administração para deliberar
sobre as indicações previstas nos normativos; e 5) Assuntos de Ordem Geral.
III - Informações Gerais: 1) Os acionistas da Companhia poderão participar
da Assembleia: (a) por meio do envio de boletim de voto a distância (“boletim”);
e/ou (b) por meio da plataforma digital no dia e horário da Assembleia, por
seu representante legal ou por procurador devidamente constituído. 2) Para
participação na Assembleia, o acionista deverá apresentar à Companhia cópia eletrônica dos seguintes documentos de representação: (a) documento de
identidade com foto do representante legal do acionista ou procurador devidamente constituído que participará da Assembleia; (b) Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e atualizado; (c) ata de eleição de administradores; e
(d) instrumentos de mandato para representação do acionista por procurador
(“documentos de representação”). 3) O acionista que optar por exercer seu
direito de voto por meio do boletim deverá enviar, para o endereço eletrônico
societario@brasilcap.com.br, cópia eletrônica do boletim, preenchido, assinado e acompanhado de cópia eletrônica dos documentos de representação até
5 (cinco) dias antes da data de realização da Assembleia. 4) O acionista que
optar por exercer seu direito de voto por meio da plataforma digital deverá enviar, para o endereço eletrônico societario@brasilcap.com.br, solicitação eletrônica prévia para participação via plataforma digital, acompanhada de cópia
eletrônica dos documentos de representação. Após a recepção desses documentos pela Companhia, será enviado ao acionista o link individual de acesso
à plataforma digital para sua participação na Assembleia. Rio de Janeiro, 19 de
março de 2021. Pedro Bramont - Presidente do Conselho de Administração.
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CVM multa Eike
Batista em R$ 150 mil
Condenado por votar em situação de conflito de interesse

A

Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) julgou nesta terça-feira, o
Processo Administrativo
Sancionador CVM SEI
19957.010833/2018-45
(RJ2018/8272) envolvendo
o empresário EiKe Fuhrken
Batista.
O processo foi instaurado pela Superintendência
de Relações com Empresas (SEP) para apurar a
responsabilidade de Eike
Batista, na qualidade de
presidente do conselho de
administração e acionista
controlador da MMX Mi-

neração e Metálicos S.A.
Em Recuperação Judicial, à época dos fatos, por
ter votado, em alegada situação de conflito de interesses, em deliberação do conselho de administração da
companhia que aprovou o
distrato de contrato de fornecimento de energia elétrica celebrado com a MPX
Energia S.A. (atualmente
denominada Eneva S.A.),
companhia da qual também
era acionista, vinculado a
acordo de acionistas para
compartilhamento de controle (infração ao art. 156,
caput, da Lei 6.404/76).

Após analisar o caso, a
Diretora Relatora, Flávia
Perlingeiro, votou pela condenação de Eike Batista a
multa de R$ 150.000,00 pela acusação formulada.
O diretor Alexandre
Costa Rangel divergiu do
voto da relatora, por entender que o art. 156 da Lei
6.404/76 deve ser interpretado de acordo com a tese
de conflito material, passível de verificação apenas a
posteriori. Após expor sobre o assunto, votou pela
absolvição do acusado, nos
termos de sua manifestação
de voto.

Petrobras inicia fase vinculante
de Albacora e Albacora Leste
A Petrobras, em continuidade ao comunicado
divulgado em 17 de novembro de 2020, informou
o início da fase vinculante
referente à venda da totalidade de suas participações
nas concessões de Albacora
e Albacora Leste, localizadas predominantemente em
águas profundas na Bacia
de Campos.
“Os potenciais compradores habilitados para essa
fase receberão carta-convite
com instruções detalhadas
sobre o processo de desinvestimento, incluindo as
orientações para a realização de due diligence e para
o envio das propostas vinculantes”, disse a estatal em
comunicado.

O campo de Albacora possui uma área de 455
km2 e está situado na área
norte da Bacia de Campos,
em lâmina d’água que varia
de 100 a 1.050 m, a uma distância de cerca de 110 km
do Cabo de São Tomé, no
litoral norte do estado do
Rio de Janeiro.
Conforme a Petrobras,
no ano passado, Albacora
produziu em média 23,2
mil barris de óleo por dia
e 408,5 mil m3/dia de gás.
A Petrobras é operadora do
campo com 100% de participação. O campo de Albacora Leste possui uma área
de 511,56 km2 e está situado na área norte da Bacia de
Campos, em lâmina d’água
que varia de 1.000 a 2.150

m, a uma distância de cerca de 120 km do Cabo de
São Tomé. No ano de 2020,
Albacora Leste produziu
em média 30,9 mil barris
de óleo por dia e 598,0 mil
m3/dia de gás. A Petrobras
é operadora do campo com
90% de participação e os
demais 10% pertencem à
Repsol Sinopec Brasil.
“A presente divulgação
está de acordo com as normas internas da Petrobras
e com as disposições do
procedimento especial de
cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e
produção de petróleo, gás
natural e outros hidrocarbonetos fluidos, previsto
no Decreto 9.355/2018”,
destacou o comunicado.

LINHAS DE TRANSMISSÃO DE MONTES CLAROS S.A.
CNPJ/ME nº 11.620.646/0001-98 - NIRE 33.3.0029726-0
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA SEGUNDA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA ADICIONAL, A SER CONVOLADA EM ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, EM SÉRIE ÚNICA, PARA OFERTA PÚBLICA DE
DISTRIBUIÇÃO, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE COLOCAÇÃO, DA LINHAS DE TRANSMISSÃO DE MONTES
CLAROS S.A. Nos termos da cláusula 7.4 do Instrumento Particular de Escritura da Segunda Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional, a ser Convolada em Espécie
com Garantia Real, em Série Única, para Oferta Pública de Distribuição com Esforços Restritos de Colocação, da Linhas
de Transmissão de Montes Claros S.A., celebrado entre a Linhas de Transmissão de Montes Claros S.A. (“Companhia” ou
“Emissora”) e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário da emissão
(“Agente Fiduciário”), em 09/08/2012, conforme aditado (“Escritura de Emissão”), ficam os Senhores, titulares das debêntures em circulação da Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária
com Garantia Adicional, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, em Série Única, da Companhia (“Debêntures”,
“Emissão” e “Debenturistas”, respectivamente), convocados para reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas a
ser realizada no dia 31 de março de 2021, às 15 horas, exclusivamente de forma digital e remota, em primeira
convocação, através da plataforma eletrônica Microsoft Teams (“Assembleia”), conforme Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 625, de 14/05/2020 (“ICVM 625”), através do link a ser disponibilizado pela Companhia nos
termos deste edital, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Anuência prévia e/ou waiver, a depender da data da
deliberação, conforme cláusula 4.13, alínea “b” da Escritura de Emissão, para a aprovação da não inclusão da amortização antecipada, pela Companhia, do saldo devedor integral do Contrato de Financiamento BNDES, conforme definido na
Escritura de Emissão, celebrado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, na apuração
e metodologia de cálculo do ICSD – Índice de Cobertura de Serviço da Dívida para o exercício fiscal de 2020 previsto no
Anexo I da Escritura de Emissão (“Índice”), para os fins da Cláusula 5.1, alínea “k”da Escritura de Emissão e da Cláusula
Décima Segunda, alínea “XVII” do Contrato de Financiamento BNDES, tendo em vista o caráter extraordinário do referido
evento de liquidação antecipada da linha de financiamento que, no entendimento da Companhia tal inclusão distorceria o
resultado final do Índice, uma vez que impacta a aferição das variáveis de Geração de Caixa e Serviço da Dívida regulares
no exercício social em questão; (b) Aprovação para o aditamento à Escritura de Emissão, ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças e ao Contrato de Penhor de Ações e Outras Avenças, da Linhas de Transmissão de Montes Claros S.A., celebrados no âmbito da Emissão, conforme aplicável, para excluir qualquer
menção ao BNDES destes documentos (“Aditamentos”), bem como o encerramento do Contrato de Compartilhamento de
Garantias e Outras Avenças, celebrado em 17 de dezembro de 2012 entre o BNDES e o Agente Fiduciário, condicionada
à formalização, pelo BNDES, da liquidação antecipada e quitação do Contrato de Financiamento BNDES, mediante o
envio do respectivo instrumento de quitação pela Emissora ao Agente Fiduciário, no prazo de 10 (dez) dias úteis do recebimento de tal instrumento pela Emissora; (c) autorização à Companhia, em conjunto com o Agente Fiduciário, para tomar
todas as eventuais medidas e celebrar todos e os Aditamentos necessários à efetivação das deliberações tomadas na
Assembleia. A documentação relativa à Ordem do Dia estará à disposição na sede da Companhia para exame pelos Debenturistas. Instruções Gerais: (1)A Assembleia será realizada através de sistema eletrônico Microsoft Teams, comlink
de acesso a ser disponibilizado pela Companhia àqueles Debenturistas que estiverem devidamente habilitados, mediante
o envio dos seguintes documentos para o endereço eletrônico: contencioso@pentagonotrustee.com.br e debentures@
stategrid.com.br, preferencialmente até 2 (dois) dias antes da data de realização da Assembleia, e até o horário da Assembleia, observado o disposto na ICVM 625: (a) quando pessoa física, cópia digitalizada de documento de identidade
válido com foto do debenturista; (b) quando pessoa jurídica (i) último estatuto social ou contrato social consolidado, devidamente registrado na junta comercial competente; (ii) documentos societários que comprovem a representação legal do
debenturista; e (iii) documento de identidade válido com foto do representante legal; (c) quando fundo de investimento (i)
último regulamento consolidado do fundo; (ii) estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso,
observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação em Assembleia; e (iii) documento de identidade válido com foto do representante legal; e (d) quando for representado por procurador,
além dos respectivos documentos indicados acima, deverá encaminhar procuração com poderes específicos para sua
representação na Assembleia, obedecidas as condições legais, acompanhado de documento de identidade válido com
foto do outorgante, caso a procuração não tenha reconhecimento de firma ou abono bancário. A Companhia enviará,
até 2 (duas) horas antes da realização da Assembleia, um e-mail contendo as orientações para acesso e os dados para
conexão ao sistema eletrônico para cada um dos Debenturistas que tiverem confirmado a participação, conforme acima
indicado. Ressalta-se que os Debenturistas poderão participar da Assembleia ainda que não realizem o depósito prévio
dos documentos referido acima, bastando a apresentação tais documentos, por meio dos e-mails informados acima, até o
horário da Assembleia. A Companhia não se responsabilizará por eventuais falhas de conexão ou problemas operacionais
de acesso ou equipamentos dos debenturistas. (2) O debenturista poderá exercer seu direito de voto por meio do preenchimento e envio de instrução de voto a distância conforme modelo de Instrução de Voto disponibilizado na mesma data
da publicação deste Edital de Convocação pela Emissora em seu websitehttps://www.stategrid.com.br/linhas-de-transmissao-de-montes-claros-s/ (“Instrução de Voto a Distância”). Para que a Instrução de Voto a Distância seja considerada
válida, é imprescindível: (i) o preenchimento de todos os campos, incluindo a indicação do nome ou denominação social
completa do debenturista e o número do CPF ou CNPJ, bem como a indicação de telefone e endereço de e-mail para
eventuais contatos; (ii) a assinatura ao final da Instrução de Voto a Distância do debenturista ou seu representante legal,
conforme o caso, e nos termos da legislação vigente. As Instruções de Voto a Distância deverão ser enviadas até 1(um)
dia de antecedência da data de realização da Assembleia (até 30/03/2021), juntamente com os documentos listados no
item (1) acima, para a Emissora e ao Agente Fiduciário nos seguintes endereços eletrônicos: debentures@stategrid.
com.br e contencioso@pentagonotrustee.com.br. Termos iniciados em letra maiúscula e não definidos nesse edital terão o significado atribuído na Escritura de Emissão. RJ, 23/03/2021. Linhas de Transmissão de Montes Claros S.A.

Três perguntas: CFC defende
reforma tributária racional
Por Jorge Priori

O

Conselho Federal de
Contabilidade (CFC),
fundado em 1946, representa 517 mil contadores e
75 mil organizações contábeis, desde as pequenas às
grandes empresas de contabilidade espalhadas de norte a sul do Brasil, passando
pelas novas empresas de
contabilidade on-line.
O CFC conhece como poucos os pesadelos
causados pelo esquizofrênico sistema tributário
nacional. Por exemplo, são
os contadores que lutam,
todos os dias, e contra a
infinita criatividade governamental das três esferas,
para atender um flagelo
pouco discutido: as obrigações acessórias. Cada ente
da Federação Brasileira,
ou seja, a União, cada um
dos 26 estados, o Distrito Federal e cada um dos
mais de 5.500 municípios
brasileiros, possui as suas
obrigações acessórias para
atendimento dos tributos
sob sua competência.
Depois de conversarmos
com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e
de Confecções (Abit), com
a FecomércioSP e com a
Federação Brasileira dos
Bancos (Febraban), vamos
conversar com Antônio de
Pádua Pelicarpo, coordenador do grupo de estudos
sobre a reforma tributária
do Conselho Federal de
Contabilidade, sobre os
principais problemas do
atual sistema tributário
brasileiro, sobre a forma
como esses problemas
deveriam ser atacados, e se
uma reforma que simplifique o sistema já poderia ser
considerada um avanço.
Na opinião do Conselho Federal de Contabilidade, quais são os
principais problemas do
atual sistema tributário
brasileiro?
A complexidade do
sistema atual é um dos
principais problemas e
entraves burocráticos em
vigor no Brasil e, que,
apesar do avanço tecnológico de dados e informações, encontra-se, em certa
medida, a exigir dados não
inteiramente compactados
numa mesma plataforma
de informações, incluindose as questões legislativas
dos estados e dos municípios. Só esta concentração
de dados e informações
compiladas já trariam expressivo avanço.
(a) A complexidade do
sistema tributário é percebida em centenas de
milhares de atos normativos na legislação federal,
estadual e municipal, que
compõem o seu emaranhado, mormente com
mudanças com diminuto
prazo de periodicidade, até
mesmo diárias, cuja consequência para o empresário
e a sociedade civil revela-se
imprevisível, incluídas aí
as questões de custos de
tributos não orçados, intempestivos, investimentos,
riscos, juros mais altos etc.,
isto em relação a todos os
entes da Federação. Não se
tem, ainda, uma segurança
fiscal estabilizada, apesar
da carga tributária já ser
considerada alta em relação
à capacidade de compra

e de consumo dos bens e
serviços pelos brasileiros
de uma forma geral.
(b) Inúmeras obrigações
acessórias, declarações,
informações que muitas
vezes são estabelecidas em
sistemas desintegrados às
quais o contribuinte está
sujeito, tornando o sistema
tributário complexo, conflituoso (guerra entre estados) e, portanto, inseguro.
Além disso, há as multas
pelo simples descumprimento (dever de informar)
que são altíssimas (e na
contramão da realidade
negocial do mercado em
suas relações contratuais),
que vão de 20% a 150% do
tributo devido, sem falar
na responsabilidade penal
do contribuinte. Veja-se: a
economia brasileira mudou,
até então estabilizou-se.
Portanto, reduziram-se as
multas, mas o Fisco nada
disso percebeu não as alterando, o que constitui, em
muitos casos, verdadeiro
confisco.
Outro ponto importante
que carece ser solucionado
é a regressividade da nossa
carga tributária. Exemplo:
nossa tributação sobre o
consumo pode chegar a
51% (segundo fontes seguras do Ipea), pois a carga
tributária sobre ele é muito
alta (PIS, Cofins, ISS, IPI,
ICMS) e incide sobre a
cadeia produtiva, abrindose brecha para simulações,
sonegações e interpretações conflitantes entre
contribuinte/Fazenda, o
que desincentiva a circulação de riquezas, além de
afetar a livre concorrência
com práticas desleais entre
contribuintes.
De resto, como a tributação vai no consumo, o
cidadão que ganha menos
tem a mesma carga tributária do que ganha mais.
Um trabalhador que ganha
um salário-mínimo, ou um
pouco mais, tem uma carga
de 51% da sua renda, pois
praticamente tudo o que
ele recebe serve mal e ineficientemente para o consumo. Já para aquele cidadão
que consegue acumular
riqueza, a sua carga tributária de 51% sobre os bens
de consumo faz, portanto,
uma pressão muito menor
no seu bolso, provocando
uma injustiça social. No
final das contas, é uma
questão de justiça tributária
também.
Nosso sistema é injusto ao sobrecarregar a
tributação no consumo,
obrigando-se toda a cadeia
produtiva a se onerar, o
que seria desnecessário.
O Fisco tem dado explicações no sentido de que,
pela lei do menor esforço
fiscal, ele, o Fisco, atinge
o mesmo objetivo (dele),
prejudica as empresas e
não alivia o consumo, já
que o empresário tenta
repassar tais custos tributários, até mesmo com
o aspecto oportunista de
excesso (combustíveis, por
exemplo).
Como esses problemas
deveriam ser atacados
pela Reforma Tributária?
Entendemos que neste
momento deve haver três
frentes: a simplificação
tributária, o aumento da
tributação da renda e a

redução de incentivos fiscais. Não se pode esquecer
que a segurança jurídica
deve estar presente para os
usuários.
Simplificação tributária: deve ser o primeiro e
o norteador da proposta
tributária. Vale ressaltar
a unificação de tributos
sobre o consumo. Redução da alíquota final sobre
o consumo para algo em
torno de 10% a 20% (uma
alíquota média de 14%,
15% seria ideal) de forma
a incentivar a circulação
de riquezas por meio do
consumo.
Aumento da tributação
da renda: a renda no Brasil,
de forma geral, possui
baixa tributação. Aquela,
sim, a real expressão de
acréscimo de riqueza e,
portanto, pode ser mais
bem tributada, a fim de
prestigiar a progressividade da tributação, ou seja,
aqueles contribuintes que
ganham/percebem mais
pagariam mais.
Redução de incentivos
fiscais: outro ponto que
o Brasil precisa entender
é que o benefício fiscal
implica renúncia de receita,
e, via de regra, transformase em lucro para aqueles
contribuintes que usufruem
dessa benesse. Sem falar
que gera assimetrias econômicas do ponto de vista
concorrencial.
Uma reforma tributária que apenas simplifique o sistema tributário
brasileiro poderia ser
considerada um avanço?
Entendemos que a
simplificação no processo
tributário é o principal
ponto, o primeiro passo,
mas não se pode pensar
que seja o único. Na caminhada para a adoção de
um sistema justo, simples,
eficaz e que torne o Brasil
um país atraente do ponto
de vista de investimentos
internos e internacionais,
rumo ao pleno desenvolvimento e a uma economia pujante, é necessária
a adoção de um modelo
que possa ser avaliado
e revisto de tempos em
tempos. Vale lembrar que
ações que fomentem a
desburocratização, passando pelo compromisso
com o não aumento da
carga tributária, inclusive
pela desoneração da folha
de pagamento, são fundamentais. Outro ponto
também muito relevante
é o redimensionamento
do tamanho da máquina
pública para que o ajustes
tributários sejam equivalentes.
É imprescindível termos
um sistema tributário mais
simples sobre o qual o contribuinte compreenda melhor e de forma transparente
o tributo que está pagando
e quanto ele está pagando.
Hoje, esta informação tornase encapsulada pela sistemática tributária via cadeia
produtiva. É uma questão de
cidadania fiscal. Ainda que
não consiga mudar o sistema
tributário regressivo atual,
certamente a redução de
obrigações acessórias, unificação de tributos, sobre o
consumo, por exemplo, PIS,
Cofins, IPI, ICMS e ISS, será
um grande avanço.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
RELATÓRIO DA DIRETORIA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações financeiras
(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)
relativas aos exercícios sociais de 2020 e 2019. Colocamo-nos à disposição dos senhores acionistas para esclarecimentos porventura necessários.
Nota
2020
2019
Rio de Janeiro, 19 de março de 2021.
Resultado de participações societárias:
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em milhares de reais)
Resultado de equivalência patrimonial
7
441.328 136.814
Nota
2020
2019 Receitas (despesas) operacionais:
Ativo
Nota
2020
2019 Passivo
Outras despesas operacionais
(101)
(213)
Circulante
Outras receitas/despesas
37
Circulante
• Impostos a recolher
8
219
126
Receita (despesa) financeiras
10
13.427
21.510
104.095
32.826
• Caixa e equivalente de caixa
4
7.500
54.788 • Dividendos a pagar
13.326
21.334
• Instrumentos financeiros derivativos
11
140.000
90.000
• Tributos a recuperar
5
2.869
4.050 • Outras contas a pagar
454.654 158.148
5.727
8.348 Resultado antes dos tributos sobre o lucro
12
(2.914)
250.041 131.300 Imposto de renda e contribuição social corrente
• Títulos e valores mobiliários
6
26.701
25.126 Total do circulante
Lucro líquido do exercício
451.740 158.148
• Dividendos a receber
116.705
22.483 Não circulante
1,16
0,39
• Partes relacionadas
45
- Lucro líquido básico e diluído por ação ordinária - R$
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
• Outros créditos
1
1 • Instrumentos financeiros derivativos
11
310.000 450.000
310.045 450.000
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Total Circulante
153.776 106.448 Total do não circulante
Patrimônio líquido
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Não circulante
• Capital social
9.1
594.004 594.004
(Em milhares de reais)
• Custo com emissão de ações
9.2
(28.777) (28.777)
Realizável a longo prazo
Nota
2020
2019
155.030 166.956
• Tributos a recuperar
5
36.843
37.470 • Reserva de capital
líquido do exercício
451.740 158.148
• Reserva de lucros
9.3 e 9.4
913.570 579.010 Lucro
que não serão reclassificados para a
• Investimentos
7
2.008.425 1.722.864 • Reserva especial de dividendos
9.5
128.599 112.151 Itens
demonstração do resultado
•
Outros
resultados
abrangentes
9.7
(123.468)
(137.862)
Total do não circulante
2.045.268 1.760.334
Outros resultados abrangentes
9.7 14.394 (36.482)
Total do patrimônio líquido
1.638.958 1.285.482 Total
do resultado abrangente do exercício, líquido
Total do ativo
2.199.044 1.866.782 Total do passivo e patrimônio líquido
2.199.044 1.866.782 de impostos
466.134 121.666
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em milhares reais)
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Reservas
Reservas
(Em milhares de reais)
Custo
de capital
de lucros
Outros
com Outras
TranReserva
ResulNota
2020
2019
emis- reser- sações
Re- Reten- especial Lucros
tados
Atividades operacionais
Capital são de vas de
entre serva ção de de divi- acumulaabranLucro líquido do exercício
451.740 158.148
Nota
social
ações capital
sócios legal lucros dendos
dos
gentes
Total Imposto de renda e contribuição social corrente e
Saldos em 01 de janeiro de 2019
594.004 (28.777) 481.925 (361.365) 38.132 445.497 48.765
- (101.380) 1.116.801
diferido
12
2.914
Reserva especial de dividendos, constituída conforme
Resultado de equivalência patrimonial
7 (441.328) (136.814)
AGOE realizada em 29/04/2019
9.6
- 77.434
77.434 Variações nas contas do ativo circulante e
Pagamento dividendos
9.6
- (14.048)
- (14.048)
não circulante
Reserva de capital conforme AGE de 02/09/2019
9.2
- (40.000)
40.000
- Diminuição (aumento) de impostos a recuperar
1.808 (4.589)
Reserva de capital conforme AGE de 04/12/2019
9.2
- (20.000)
20.000
- Diminuição de outros créditos
1.177
Dividendos prescritos de controlada - reflexo
9.6
328
328 Variações nas contas do passivo circulante e
Ajuste efetuado por controlada, líquido de tributos não circulante
reflexo de controlada
9.6
1.226
1.226 (Diminuição) de fornecedores
(94)
Novas aquisições de ações de controlada
9.2
27.521
27.521 (Diminuição) de tributos e contribuições sociais
(2.821)
(403)
Transações de capital - instumento financeiro MTM (Diminuição) de outras contas a pagar
(2.576)
(857)
reflexo de controlada
9.2
16.890
16.890 Caixa Líquido gerado (consumido) nas atividades
Reserva de incentivos fiscais reivestimento - reflexo
operacionais
9.737 16.568
de controlada
9.2
917
917 Atividades de investimentos
Programa de remuneração variável (ILP) - reflexo de
Títulos e valores mobiliários
6
(1.575) (3.335)
controlada
9.2
1.068
1.068 Recebimento de dividendos
65.419 117.756
Lucro líquido do exercício
- 158.148
- 158.148 Caixa Líquido gerado nas atividades de investimentos
63.844 114.421
Proposta de destinação do lucro líquido:
9.5 e 9.6
Atividades de financiamento
• Reserva Legal
9.6
- 7.907
(7.907)
- Pagamento por liquidação de instrumentos
• Dividendos atribuidos as ações preferenciais
9.6
- (35.163)
- (35.163)
financeiros derivativos
(90.000) (60.000)
• Dividendos minimos atribuidos as ações ordinárias
- (29.158)
- (29.158) Pagamento de dividendos
(30.869) (54.170)
• Retenção de lucros
9.4
- 87.474
- (87.474)
- Caixa Líquido consumido nas atividades de
- (36.482) (36.482)
Outros resultados abrangentes - reflexo de controlada
9.7
financiamento
(120.869) (114.170)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
594.004 (28.777) 423.910 (256.954) 46.039 532.971 112.151
- (137.862) 1.285.482 Variação líquida do caixa
(47.288) 16.819
Reserva especial de dividendos, constituída conforme
Caixa mais equivalentes de caixa iniciais
4
54.788 37.969
AGOE realizada em 29/04/2020
9.6
- 16.448
16.448 Caixa mais equivalentes de caixa finais
4
7.500 54.788
Reserva de capital conforme AGE de 18/08/2020
9.2
- (80.000)
80.000
- Variação líquida do caixa
(47.288) 16.819
Reserva de capital conforme AGE de 18/08/2020
9.2
- (10.000)
10.000
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Dividendos prescritos de controlada - reflexo
9.6
1.118
1.118
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA
Reversão de outros resultados abrangentes de
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
controladas - líquido de tributos
9.6
288
288
(Em milhares reais)
Transações entre sócios da controlada - reflexo
9.2
(8.389)
(8.389)
Nota
2020
2019
Transações de capital - instumento financeiro MTM reflexo de controlada
9.2
(6.430)
(6.430) Geração do valor adicionado:
(-) Outras despesas operacionais
(101)
(213)
Programa de remuneração variável (ILP) - reflexo
37
de controlada
9.2
2.893
2.893 Outras receitas
(101)
(176)
Lucro líquido do exercício
- 451.740
- 451.740 Valor adicionado bruto
Valor adicionado líquido
(101)
(176)
Proposta de destinação do lucro líquido:
9.5 e 9.6
• Reserva Legal
9.6
- 22.587
- (22.587)
- Valor adicionado recebido em transferência
7
441.328 136.814
• Dividendos atribuídos as ações preferenciais
9.6
- (14.595)
- (14.595) Resultado de equivalência patrimonial
Despesas financeiras
10
(13)
(106)
• Dividendos minimos atribuídos as ações
10
14.588 23.181
ordinárias
- (103.991)
- (103.991) Receitas financeiras
455.802 159.713
• Retenção de lucros
9.4
- 311.973
- (311.973)
- Valor adicionado total a distribuir
Outros resultados abrangentes - reflexo de controlada 9.7
14.394
14.394 Distribuição do valor adicionado:
Saldos em 31 de dezembro de 2020
594.004 (28.777) 336.803 (181.773) 68.626 844.944 128.599
- (123.468) 1.638.958 Impostos, taxas e contribuições
Federais
4.062
1.565
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Remuneração de capitais próprios
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Dividendos
9.7
118.586 64.321
(Em milhares de reais, exceto quando indicado ao contrário)
Reserva Legal
9.3 e 9.7
22.587
7.907
9.4
311.973 87.474
sobre o valor do principal em aberto. Os ativos financeiros ao custo amortizado Lucros Retidos
1. CONTEXTO OPERACIONAL
Dividendos prescritos de controladas - reflexo
9.7
(1.118)
(328)
A GIPAR S/A, é uma sociedade por ações que tem por objetivo social a participa- são subsequentemente mensurados usando o método de juros efetivos e estão Ajuste efetuado por controladas, líquido de
ção, sob qualquer forma, no capital de outras sociedades. A Companhia possui sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos no
tributos - reflexo
9.7
(288) (1.226)
sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Em 19 de março resultado quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta redução ao valor
455.802 159.713
de 2021 os membros da Diretoria em exercício analisaram as contas da adminis- recuperável. Quanto aos instrumentos de dívida a Gipar avalia ao valor justo por
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
tração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado meio de outros resultados abrangentes se o ativo financeiro for mantido dentro
em 31 de dezembro de 2020 e por unanimidade de votos decidiram por aprovar a de modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros com o fim de negociação e passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor
publicação das referidas contas da administração e as demonstrações financeiras, receber fluxos de caixa contratuais, e se os termos contratuais do ativo financeiro justo por meio do resultado. Passivos financeiros são classificados como mantidos
para a submissão das mesmas à Assembleia Geral Ordinária da Gipar, recomen- derem origem, em determinadas datas especificas, a fluxos de caixa que constitu- para negociação se forem incorridos para fins de recompra no curto prazo. Esta cadando a sua aprovação. 1.1. Efeitos da COVID-19: Em 11 de março de 2020, a am, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em tegoria também inclui instrumentos financeiros derivativos contratados pela Gipar
Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto de COVID-19 como uma aberto. Para os instrumentos de dívida ao valor justo por meio de outros resultados que não são designados como instrumentos de hedge nas relações de hedge depandemia. Houve impacto significativo na economia global, tendo em vista a inter- abrangentes, a receita de juros, a reavaliação cambial e as perdas ou reversões finidas pelo CPC 48. Derivativos embutidos separados também são classificados
rupção ou desaceleração da cadeia de suprimentos e o aumento significativo da in- de redução ao valor recuperável são reconhecidas na demonstração do resulta- como mantidos para negociação a menos que sejam designados como instrumencerteza econômica, considerando o aumento na volatilidade dos preços dos ativos, do e calculadas da mesma maneira que para os ativos financeiros mensurados tos de hedge eficazes. Ganhos ou perdas em passivos para negociação são recodas taxas de câmbio e a queda das taxas de juros de longo prazo. As principais pelo custo amortizado. As alterações restantes no valor justo são reconhecidas em nhecidos na demonstração do resultado. Os passivos financeiros designados no
economias do Mundo e os principais blocos econômicos vêm adotando pacotes de outros resultados abrangentes. No momento do desreconhecimento, a mudança reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado são designados na data
estímulos econômicos expressivos para superar os efeitos econômicos produzidos acumulada do valor justo reconhecida em outros resultados abrangentes é reclas- inicial de reconhecimento, e somente se os critérios do CPC 48 forem atendidos. A
pela pandemia. No Brasil, os Poderes Executivo e Legislativo da União publicaram sificada para resultado. Segue abaixo resumo da classificação e mensuração Gipar não designou nenhum passivo financeiro ao valor justo por meio do resultadiversos atos normativos para prevenir e conter a pandemia, assim como mitigar – CPC 48/IFRS 9:
do. Passivos financeiros ao custo amortizado - após o reconhecimento inicial,
os respectivos impactos na economia, com destaque para o Decreto Legislativo
Classificação e Mensuração - CPC 48/IFRS 9
empréstimos e financiamentos contraídos e concedidos sujeitos a juros são mennº 6, publicado em 20 de março de 2020, que declarou o estado de calamidade
Estes ativos são mensurados ao custo amortizado utilizando o surados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de
pública. Os governos estaduais e municipais também publicaram diversos atos Ativos
método dos juros efetivo. O custo amortizado é reduzido por juros efetiva. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando os passivos
normativos buscando restringir a livre circulação de pessoas e as atividades co- financeiros a
perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cam- são baixados, bem como pelo processo de amortização da taxa de juros efetiva. O
merciais e de serviços, além de viabilizar investimentos emergenciais na área da custo amortizado biais e impairment são reconhecidas no resultado. Qualquer ga- custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer deságio ou ágio
saúde. Impactos observados no exercício findo em 31 de dezembro de 2020:
nho ou perda no desreconhecimento é registrado no resultado. na aquisição e taxas ou custos que são parte integrante do método da taxa de
De forma a garantir o fluxo normal das atividades, a Companhia adotou posição Ativos financei- Esses ativos são mensurados ao valor justo. O resultado líqui- juros efetiva. A amortização pelo método da taxa de juros efetiva é incluída como
prudente na gestão do caixa, mantendo a liquidez e robustez financeira usuais. A ros mensurados do, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no despesa financeira na demonstração do resultado. Essa categoria geralmente se
Companhia segue comprometida com a segurança de seus, clientes, parceiros, a VJR
aplica a empréstimos e financiamentos concedidos e contraídos, sujeitos a juros.
resultado.
acionistas, bem como é orientada pela transparência e pelas boas práticas de
Esses ativos são mensurados ao valor justo. Os rendimentos de Desreconhecimento: Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob o
governança corporativa.
juros calculados utilizando o método dos juros efetivo, ganhos passivo é extinta, ou seja, quando a obrigação especificada no contrato for liquida2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
e perdas cambiais e impairment são reconhecidos no resulta- da, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente é substituído por
2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram elaborado. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA. No outro do mesmo mutuante em termos substancialmente diferentes, ou os termos
das e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas Instrumentos de reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento de um passivo existente são substancialmente modificados, tal troca ou modificano Brasil e com a Normais Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas dívida ao VJORA patrimonial que não seja mantido para negociação, poderá optar ção é tratada como o desreconhecimento do passivo original e o reconhecimento
pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), que compreendem as norirrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no de um novo passivo. A diferença nos respectivos valores contábeis é reconhecida
mas da Comissão de Valores Imobiliários (“CVM”), os pronunciamentos contábeis,
valor justo do investimento em ORA. Esta escolha é feita para na demonstração do resultado. Compensação de instrumentos financeiros:
interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contácada investimento. No desreconhecimento, o resultado acumu- Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado
beis (“CPC”). A Companhia avaliou suas operações à luz do cenário de pandelado em ORA é reclassificado para o resultado.
no balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar
mia da COVID-19 ocorrido no exercício de 2020, e concluíu que não há impactos
Esses ativos são mensurados ao valor justo. Os dividendos são os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou
significativos em suas atividades, portanto, a Administração continua a adotar a Instrumentos
reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividen- realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Instrumentos financeiros
base contábil de continuidade operacional na elaboração de suas demonstrações patrimoniais ao do represente claramente uma recuperação de parte do custo derivativos: As operações com instrumentos financeiros derivativos, contratadas
financeiras. 2.2. Moeda funcional e base de mensuração: As demonstrações VJORA
do investimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos pela Gipar, resumem-se em “Swap”, que visa exclusivamente à proteção contra
financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Gipar. As
em ORA e nunca são reclassificados para o resultado.
riscos cambiais associados a posições no balanço patrimonial. São mensurados
demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto
ao seu valor justo, com as variações registradas contra o resultado do exercício,
por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos Avaliação do modelo de negócio: A Companhia realiza uma avaliação do ob- exceto quando designados em uma contabilidade de “hedge” de fluxo de caixa,
quando requeridos nas normas, conforme detalhado na nota explicativa nº 11. 2.3. jetivo do modelo de negócios em que um ativo financeiro é mantido em carteira cujas variações no valor justo são reconhecidas em “outros resultados abrangenJulgamentos, estimativas e premissas: A elaboração das demonstrações finan- porque reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as informações são te” no patrimônio líquido. O valor justo dos instrumentos financeiros derivativos é
ceiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as Normas fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem (i) as políticas calculado por empresa especializada e independente na gestão de risco de caixa
Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accoun- e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas políticas e dívida, de modo que é procedido monitoramento diário sobre o comportamento
ting Standards Board – IASB, requer que a Administração faça uso de julgamentos, que inclui a questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a dos principais indicadores macroeconômicos e seus impactos nos resultados, em
estimativas e premissas que afetam os valores reportados de ativos e passivos, obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil especial nas operações de derivativos. c. Investimentos – os investimentos em
receitas e despesas. Os resultados de determinadas transações, quando de sua de taxa de juros, a correspondência entre a duração dos ativos financeiros e a controlada foi avaliado pelo método de equivalência patrimonial, tomando-se por
efetiva realização em exercícios subsequentes, podem diferir dessas estimativas. duração de passivos relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização
As revisões das estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que são de fluxos de caixa por meio da venda de ativos; (ii) como o desempenho da carteira base o patrimônio líquido da controlada na data do balanço. d. Empréstimos e
revisadas e nos exercícios futuros afetados. As principais estimativas incluem Ins- é avaliado e reportado à Administração; (iii) os riscos que afetam o desempenho financiamentos - são demonstrados pelo valor líquido dos custos de transação
do modelo de negócios e a maneira como aqueles riscos são gerenciados; (iv) incorridos e são subsequentemente mensurados ao custo amortizado usando o
trumentos financeiros e gerenciamento de riscos.
como os gerentes do negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração método da taxa de juros efetiva. Os empréstimos e financiamentos em moeda
3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
é baseada no valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais estrangeira que possuem operações de swap foram reconhecidos pelo valor justo
As principais políticas contábeis têm sido aplicadas de maneira consistente a todos obtidos; e (v) a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financei- através do resultado do exercício; e. Imposto de renda e contribuição social –
os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras. 3.1. Principais po- ros nos períodos anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre compreendem os impostos de renda e contribuição social correntes e diferidos. Os
liticas contábeis: a. Caixa e equivalentes de caixa – os equivalentes de caixa vendas futuras. Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados tributos correntes são mensurados ao valor esperado a ser pago as autoridades
são mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto prazo, e com desempenho avaliado com base no valor justo são mensurados ao valor justo fiscais, utilizando as alíquotas aplicáveis, enquanto o imposto diferido é contabilinão para investimento ou outros fins. A Companhia considera equivalentes de cai- por meio do resultado. Avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são so- zado no resultado a menos que esteja relacionado a itens registrados em outros
xa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhe- mente pagamentos de principal e de juros: Para fins de avaliação dos fluxos de resultados abrangentes no patrimônio líquido. O imposto diferido é reconhecido
cido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por caixa contratuais, o principal é definido como o valor custo do ativo financeiro no com relação às diferenças temporárias entre os valores de ativo e passivo para fins
conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de cai- reconhecimento inicial. Os juros são definidos como uma contraprestação pelo contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto
xa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em de renda foi calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescida do
contar da data da contratação; b. Instrumentos financeiros: Ativos financeiros: aberto durante um determinado período de tempo e pelos outros riscos e custos adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 mil. A contribuição
Reconhecimento inicial e mensuração - são classificados no reconhecimento ini- básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), social foi calculada à alíquota de 9%. f. Dividendos - os dividendos declarados
cial, como subsequentemente mensurados ao custo amortizado ao seu valor justo assim como uma margem de lucro. A Companhia considera os termos contratuais com montantes superiores aos dividendos mínimos obrigatórios após o exercício
por meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo por meio do resultado do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa contratuais são somente pagacontábil a que se refere às demonstrações financeiras, por não se constituírem
acrescido dos custos de transação, no caso de um ativo financeiro não mensurado mentos do principal e de juros. Ao fazer essa avaliação, é considerado os eventos
ao valor justo por meio do resultado. Para que um ativo financeiro seja classificado contingentes que modifiquem o valor ou a época dos fluxos de caixa; os termos uma obrigação presente, são apresentados destacados no patrimônio líquido, não
e mensurado pelo custo amortizado ou pelo valor justo por meio de outros resul- que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis; o pré-pagamento sendo constituído o respectivo passivo até sua efetiva aprovação; g. Resultado –
tados abrangentes, ele precisa gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente e a prorrogação do prazo; e os termos que limitam o acesso da Gipar a fluxos as receitas são reconhecidas quando representar a transferência (ou promessa)
pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta ava- de caixa de ativos específicos, baseados na performance de um ativo. Redução de bens ou serviços a clientes de forma a refletir a consideração de qual montante
liação é executada a nível de cada instrumento. Um ativo financeiro não é mais re- ao valor recuperável de ativos financeiros: Divulgações adicionais referentes espera trocar por aqueles bens ou serviços. O IFRS 15 / CPC 47 estabelece um
conhecido quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou à redução ao valor recuperável de ativos financeiros são também fornecidas nas modelo para o reconhecimento da receita que considera cinco etapas: (i) identifiquando a Gipar transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratu- seguintes notas explicativas: • Divulgações para premissas significativas – Nota cação do contrato com o cliente; (ii) identificação da obrigação de desempenho
ais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual, essencialmente, todos os explicativa nº 2.3; • Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco - Nota definida no contrato; (iii) determinação do preço da transação; (iv) alocação do
riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Mensuração explicativa nº 11. Passivos financeiros: São mensurados ao custo amortizado preço da transação às obrigações de desempenho do contrato e (v) reconhecisubsequente - para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são utilizando o método de juros efetivos. Em 2020, compreendem saldos a pagar a mento da receita se e quando a empresa cumprir as obrigações de desempenho.
classificados em ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida); fornecedores, instrumentos financeiros e outras contas a pagar. Reconhecimento h. Demais ativos e passivos (circulante e não circulante) – os demais ativos
ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes com inicial e mensuração - os passivos financeiros são classificados, no reconhe- e passivos estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescireclassificação de ganhos e perdas acumulados (instrumentos de dívida); ativos cimento inicial, como passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado, dos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos/encargos incorridos até
financeiros designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, passivos financeiros ao custo amortizado como derivativos designados como ins- a data do balanço; e i. Demonstração do valor adicionado – preparada com
sem reclassificação de ganhos e perdas acumulados no momento de seu desre- trumentos de hedge em um hedge efetivo, conforme apropriado. Todos os passi- base em informações obtidas dos registros contábeis, de acordo com o pronunconhecimento (instrumentos patrimoniais); e ativos financeiros ao valor justo por vos financeiros são mensurados inicialmente ao seu valor justo, mais ou menos, ciamento técnico NBC TG 09/CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado. Tem
meio do resultado. A Companhia mensura os ativos financeiros ao custo amorti- no caso de passivo financeiro que não seja ao valor justo por meio do resultado, os por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Gipar e sua distribuição durante
zado se o ativo financeiro for mantido dentro de modelo de negócios cujo objetivo custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo finan- determinado período e é apresentada conforme requerido pela legislação socieseja manter ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa contratuais, e ceiro. Mensuração subsequente - a mensuração de passivos financeiros é como tária brasileira, como parte suplementar às demonstrações financeiras. 3.2. Noos termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas especificadas, a segue: Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado - passivos vos pronunciamentos contábeis emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciafluxos de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros financeiros ao valor justo por meio do resultado incluem passivos financeiros para mentos Contábeis e pelo IASB – International Accounting Standards Board:
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(i) Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas pelo CPC, e ainda
não adotadas pela Companhia:
Aplicação obrigatória:
Normas
Descrição
Exercícios anuais
com em ou após
IFRS 17
Contratos de seguros
1º de janeiro de 2023
de passivos como
Alterações ao IAS 1 Classificação
1º de janeiro de 2023
circulante ou não circulante
(ii) Outros pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez
em 2020, os quais não tiveram impacto nas demonstrações financeiras da
Companhia:
Aplicação
obrigatória:
Normas
Descrição
Exercícios anuais com início
em ou após
a definição de “material”, esIAS 1 / CPC 26: Apresen- Altera
que uma informação
tação das demonstrações tabelecendo
é material se poderia ser 1º de janeiro de
contábeis e IAS 8 / CPC distorcida
esperado que in23: Políticas contábeis, razoavelmente
2020
as decisões tomadas pelos
Mudança de estimativa e fluencie
usuários
primários
das
demonstraRetificação de erro
ções financeiras.
Estabelece novos requerimentos
para determinar se uma transação 1º de janeiro de
IFRS 3/ CPC 15:
ser reconhecida como uma
Combinação de Negócios deve
2020
aquisição de negócio ou como uma
aquisição de ativos.
IFRS 9 / CPC 48: Instrumentos Financeiros; FRS Inclusão de exceções temporárias
7 / CPC 40: Instrumentos aos requerimentos atuais da contaFinanceiros – Evidencia- bilidade de hedge para neutralizar 1º de janeiro de
ção e IAS 39 / CPC 38: os efeitos das incertezas causadas
2020
Instrumentos Financeiros pela reforma da taxa de juros refe– Reconhecimento e Men- renciais (IBOR).
suração
Requerimentos com o objetivo de
facilitar para os arrendatários a contabilização de eventuais concessões 1º de janeiro de
IFRS 16 / CPC 06 (R2):
obtidas nos contratos em decorrênArrendamentos
2020
cia da COVID-19, tais como perdão,
suspensão ou mesmo reduções
temporárias de pagamentos.
A Companhia também avaliou os demais pronunciamentos contábeis emitidos, alterados e substituídos, mas que ainda não efetivos para o exercicio e não identificou qualquer impacto ou alterações nas demonstrações financeiras da Companhia.
4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
Instituição
financeira
Itaú
Itaú
XP Investimentos
XP Investimentos
XP Investimentos

Tipo
Remuneração
Conta Corrente
Active fix
100% do CDI
AF Inv geraes FIRFCP
100% do CDI
XP CorpPlus FIMCP
100% do CDI
Western Asset R FIXA
100% do CDI
Vinci Valorem FI
XP Investimentos
Multimercado
100% do CDI
OCCAM Institucuinal FIC
XP Investimentos
Fi II
100% do CDI
Total do caixa e equivalente de caixa - circulante
5. TRIBUTOS A RECUPERAR

2020
2019
6
5
6.508 25.305
4.465
4.486
6.041
986

7.243

7.243
7.500 54.788

2020
2019
Imposto de Renda – IRPJ (a)
39.481
40.838
Contribuição Social Sobre o Lucro – CSSL (a)
211
420
Impostos e Contribuições – PIS e COFINS
18
260
Outros
2
2
Total dos Impostos a recuperar
39.712
41.520
Total Circulante
2.869
4.050
Total Não Circulante
36.843
37.470
(a) Saldo negativo de imposto de renda e de contribuiçem anos calendários anteriores, decorrentes de estimativas pagas à maior, que será utilizado para compensação de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil - RFB desde que o
montante já pago exceda o valor do imposto ou da contribuição, determinados com
base nos resultados apurados.
6. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Instituição financeira
Tipo
2020
2019
Xp Investimentos
Ações
26.701
25.126
Total - circulante
26.701
25.126
7. INVESTIMENTOS
O investimento na controlada Energisa é atualmente 66,36% no capital votante e
30,50% do capital total, está contabilizado pelo método de equivalência patrimonial, tomando-se por base o patrimônio líquido da controlada em 31 de dezembro
de 2020. Participação na controlada:
2020
2019
Capital social
3.363.685 3.363.685
Quantidade de ações possuídas (mil)
553.495
553.301
Participação no capital (%)
30,04%
30,04%
Ativo total - consolidado
45.562.807 39.319.814
Lucro líquido do exercício – consolidado
1.468.945
455.373
Patrimônio líquido
6.648.737 5.698.258
Resultado de equivalência patrimonial
441.328
136.814
Investimento (inclui ágio de R$10.887) (1)
2.008.425 1.722.864
Movimentação do investimento:
2020
2019
Saldo inicial – 2019 e 2018
1.722.864 1.629.229
Equivalência patrimonial - apurado em 2020 e 2019 –
30,04%.
441.328
136.814
Equivalência Patrimonial reflexa (contabilizada diretamente no patrimônio líquido) – Outros resultados abrangentes- apurado no exercício de 2020 e 2019
14.682
(36.482)
Equivalência Patrimonial reflexa (contabilizada diretamente no patrimônio líquido) - Transações entre sócios,
outras reservas de capital e lucros acumulados.
(5.496)
30.732
Baixa - perda de direito subscrição.
(4)
Equivalência Patrimonial reflexa (contabilizada diretamen(1)
te no patrimônio líquido)- Instrumento Financeiro – MTM .
(6.430)
16.890
Dividendos prescritos de controlada – reflexo.
1.118
328
Dividendos a receber/recebidos da controlada.
(159.641)
(54.643)
Saldo final – 2020 e 2019
2.008.425 1.722.864
(1) Ágio de R$10.887 - a Gipar não identificou qualquer evidência de não recuperação do ágio contabilizado, não tendo registrado provisão para perdas.
8. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
2020
2019
Contribuições ao PIS e a COFINS
68
126
Imposto de renda pessoa jurídica – IRPJ
106
Contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL
45
Total – Circulante
219
126
9. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
9.1. Capital: O capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda
corrente nacional é de R$594.004 (R$594.004 em 2019), está representado por
387.873 (401.287 em 2019) ações, sendo: 334.476 ações ordinárias nominativas
(334.476 em 2019); R$41.575 (54.367 em 2019) ações preferenciais classe A e
11.822 (12.444 em 2019) ações preferenciais classe B, ambas sem valor nominal. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de agosto de 2020 foi
aprovado o resgate de 20% das totalidades das ações preferenciais classe A e
consequente cancelamento de 12.792 ações Preferencias Classe A, na mesma

data foi também aprovado o resgate de 5% da totalidade das ações preferenciais
classe B, e consequente cancelamento de 622 ações Preferencias Classe B, sem
redução do capital, mediante o pagamento do montante de R$80.000 e R$10.000,
respectivamente, utilizando-se parte do saldo da reserva de capital da Companhia.
O pagamento 2º Resgate PNA foi realizado para o acionista titular das ações preferenciais classe A e B em 30 de setembro de 2020.
9.2. Transação de capital – transações entre sócios
2020
2019
Saldo inicial – 2019 e 2018
(256.954) (361.365)
Transações entre sócios – reflexo (1)
(6.430)
16.890
Transações entre sócios – cancelamento (emissão) de
ações preferenciais (2)
90.000
60.000
Ganho apurado com novas aquisições de participação
em controladas diretas e indiretas (3)
(8.389)
27.521
Saldo final – 2020 e 2019
(181.773) (256.954)
(1)
Inclui parcela reflexa do percentual de participação da controlada Energisa na
EEVP, referente ao instrumento financeiro derivativo - MTM; (2) Vide nota explicativa 9.1; e (3) A Companhia contabilizou no exercício findo em 31 de dezembro de
2020, uma perda no montante de R$8.389 (R$27.521 em 2019) referente ao ganho apurado pela controlada Energisa quando das novas aquisições de ações de
controladas, reflexo de seu patrimonio líquido. 9.3. Reserva de lucros – reserva
legal: Constituída com 5% do lucro líquido do exercício antes de qualquer outra
destinação e limitada a 20% do capital social. A constituição da reserva legal poderá ser dispensada no exercício em que o saldo, acrescido do montante das reservas de capital, exceder a 30% do capital social. 9.4. Reserva de lucros – reserva
de retenção de lucros: Do lucro líquido do exercício, R$311.973 (R$87.474 em
2019) foi destinado para a reserva de retenção de lucros com base em orçamento de capital a ser aprovado em Assembleia Geral Ordinária. O saldo da reserva
monta em R$844.944 (R$532.971 em 2019). 9.5. Limite das reservas de lucros:
A Diretoria irá propor à AGE, capitalização de R$155.000 de parte do saldo da
reserva de retenção de lucros, de forma que o saldo das reservas de lucros não
ultrapasse o capital social, conforme estabelecido no art. 199 da Lei 6.404/76.
Com esse aumento, o capital social passará a ser de R$749.004 sem alteração da
quantidade de ações. 9.6. Reserva especial de dividendos: A parcela destinada
aos dividendos mínimos obrigatórios calculados a razão de 25% do lucro líquido
ajustado no exercício de 2019, no montante de R$63.386, constituída conforme
AGOE de 29/04/2019 destinados a reversa especial de dividendos de acordo com
os termos do Art. 202 §§ 4º e 5º da Lei nº 6.404/76, que se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, liquido do montante dos dividendos atribuídos
as ações ordinárias de R$14.048, pagos em 11 de março de 2019. Adicionalmente
foram homologados na AGOE de 29/04/2020 o montante de R$16.448, totalizando
o saldo da reserva em R$128.599 (R$112.151 em 2019). 9.7. Dividendos: O Estatuto determina a distribuição de um dividendo obrigatório de 25% do lucro líquido
do exercício, ajustado, após as deduções da reserva legal e dos dividendos prioritários a que fizerem jus as ações preferenciais classe A. Os dividendos propostos
no encerramento do exercício de 2020 e 2019, foram calculados como se segue:
2020
2019
Lucro líquido do exercício
451.740 158.148
Dividendos prescritos de controladas – reflexo
1.118
328
Ajuste efetuado por controladas, líquido de tributos-reflexo
288
1.226
Reserva legal (5%)
(22.587)
(7.907)
Lucro líquido ajustado
430.559 151.795
Dividendos preferenciais classe A., atas de 18/08/2020 e
02/09/2019, sendo: R$0,109314 (R$0,1899 em 2019) por
lote de mil ações (*)
5.943
11.942
Dividendos preferenciais classe B, atas de 18/08/2020 e
02/09/2019, sendo: R$0,2809 (R$0,7579 em 2019) por
lote de mil ações (*)
3.496
9.431
Dividendos Preferenciais classe A., ata de 11/03/2019,
sendo: R$0,0641 em 2019 por lote de mil ações (*)
4.100
Dividendos intercalares ações ordinárias, ata de
18/08/2020 e 02/09/2019, sendo: R$0,0061 (R$0,0180 em
2019) por lote de mil ações (*)
2.040
6.021
Dividendos atribuídos as ações preferenciais, sendo:
R$0,0956 por lote de mil ações
5.156
Dividendos atribuídos as ações ordinárias, sendo:
R$0,3048 (R$0,0984 em 2019) por lote de mil ações
101.951
32.827
Total dos dividendos
118.586
64.321
(*) Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de agosto de 2020, foi
aprovado a distribuição de dividendos intercalares com base no balanço intermediario semestral no montante de R$11.479, sendo: (i) R$5.943 para pagamentos
de dividendos prioritários previstos no estatuto da Companhia dos detentores das
ações preferencias classe “A”, sendo que R$5.327 pagos em 25 de agosto de
2020 e R$616 pagos em 29 de setembro de 2020; (ii) R$3.496 para pagamentos
de dividendos prioritários previstos no estatuto da Companhia dos detentores das
ações preferencias classe “B”, sendo pagos R$3.134 em 25 agosto de 2020 e o
saldo remanescente no montante de R$362 pagos em 29 de setembro de 2020; e
(iii) R$2.040 para pagamentos de dividendos para ações ordinárias, pagos em 25
de agosto de 2020. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de setembro de 2019, foi aprovado a distribuição de dividendos intercalares do exercicio
de 2019 no montante de R$12.148 para pagamentos de dividendos prioritários
previstos no estatuto da Companhia dos detentores das ações preferencias classe
“A”, tal montante considera um desconto de R$206 que foi distribuido a maior nas
2 ultimas distribuições de dividendos realizadas pela Companhia, R$9.431 para
pagamentos de dividendos prioritários previstos no estatuto da Companhia dos
detentores das ações preferencias classe “B” e R$6.021 para pagamentos de dividendos para ações ordinárias. Em 02 de setembro de 2019 foram realizados os
pagamentos dos dividendos. Na Ata da Assembleia Geral Extraordinária do dia 11
de março de 2019, a Companhia aprovou os dividendos prioritários para os acionistas detentores das ações preferenciais classe “A” no montante de R$12.727,
que inclui parcela de R$4.100 referente antecipação de dividendos do exercício
de 2019. Também foram pagos para os acionistas detentores das ações ordinárias
o montante de R$14.048 com parte do saldo da reserva especial de dividendos,
pagos em 11 de março de 2019. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada
em 14 de fevereiro de 2020, foi aprovado a distribuição de dividendos prioritarios
com base no balanço intermediario semestral (i) pagamento da Primeira Distribuição Anual de dividendos prioritarios para os acionaistas detentores das acoes
preferenciais classe “A” no montante de R$8.169; e (ii) pagamento de dividendos
prioritarios para os acionaistas detentores das ações preferenciais classe “B” no
montante total de R$4.532, pagos nessa data. Em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária realizada em 29 de abril de 2020, foi aprovado a destinação dos dividendos prioritários das ações preferenciais classe “A” e “B”, referente ao exercício
de 2019 no montante de R$35.163, já pagos aos acionistas detentores das ações
preferenciais. Do montante de R$29.158 atribuidos as ações ordinariais, cerca
R$12.710 foram pagos conforme deliberações nas assembleias gerais realizadas
em 02 de setembro de 2019 no valor de R$6.021 e R$6.689 em 14 fevereiro de
2020 como também a destinação de R$16.448 para reserva especial de dividendos nos termos do art . 202, §§ 4º e 5º da Lei n.º 6.404/76, que se não absorvidos
por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendos
assim que o permitir a situação financeira da Companhia, vide nota explicativa nº
9.5. 9.8. Outros resultados abrangentes - reflexo: Segue movimentação realizada no exercício de 2020 e 2019:
Movimentação
2020
2019
Saldo inicial – 2019 e 2018
(137.862) (101.380)
Ganho e perda atuarial – benefícios a empregados
líquidos de impostos - reflexo
14.394
(36.482)
Saldo final – 2020 e 2019
123.468 (137.862)
10. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
2020
2019
Receita de aplicações financeiras
1.430
5.237
(1)
Comissão de aval
11.212
12.307
(-) Tributos s/receita financeira
(1.148)
(1.565)
Outras receitas financeiras
1.946
5.637
Total receitas financeiras
13.440
21.616
Outras despesas financeiras.
(13)
(106)
Total despesas financeiras
(13)
(106)
Total das receitas financeiras líquidas
(13.427)
21.510
(1)
Refere-se ao valor recebido das garantias prestadas a controlada Energisa na 7ª
emissão de debêntures. O contrato tem validade de um ano podendo ser prorrogado por igual período com taxa de 1% ao ano sobre o valor garantido.

FIQUE ATENTO,
E JUNTOS VAMOS
LUTAR CONTRA
O CORONAVÍRUS.

MINOTAURO, LUTADOR

O coronavírus chegou
ao Brasil. Vamos ficar
atentos, mas tranquilos.
Informação e boa
higiene são as melhores
formas de se prevenir
do vírus e proteger
sua família

11. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCO
Hierarquia de valor justo: Os diferentes níveis foram assim definidos: • Nível 1
- Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos. • Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de
preços). • Nível 3 - Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em
dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). As aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados no montante de R$7.500 (R$54.788
em 2019) são classificados como nível 2 e não existem instrumentos financeiros
classificados em outros níveis. Os valores contábeis dos ativos e passivos dos
instrumentos financeiros sao avaliados pelo valor justo por meio do resultado. Os
principais instrumentos financeiros não derivativos inclusos no balanço patrimonial
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 estão identificados a seguir: Inclui caixa e
equivalente de caixa e clientes e são inicialmente mensurados pelo custo amortizado usando-se a taxa de juros efetiva, sendo seus saldos aproximados ao valor justo. Passivos financeiros pelo custo amortizado: Fornecedores - são mensurados
pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos e/ou variações monetárias incorridas até a data do balanço.
Empréstimos, financiamentos e encargos de dívidas – os instrumentos financeiros
estão classificados como passivos financeiros ao custo amortizado. Os valores
contábeis dos empréstimos e financiamentos obtidos em moeda nacional, junto
ao Itaú, se aproximam de seus respectivos valores justos, já que as operações
similares não estão disponíveis no mercado financeiro, com vencimentos e taxas
de juros comparáveis. • Derivativos: O valor justo estimado de ativos e passivos
financeiros foi determinado por meio de informações disponíveis no mercado e por
metodologias apropriadas de avaliação. A Companhia tem como política o gerenciamento dos riscos, evitando assumir posições relevantes expostas a flutuações
de valor justo. Nesse sentido, buscam operar instrumentos que permitam maior
controle de riscos. Os contratos de derivativos são efetuados com operações de
swap e opções envolvendo juros e taxa de câmbio, visando eliminar a exposição
à variação do dólar além de adequação do custo das dívidas de acordo com o
direcionamento do mercado. Instrumento financeiro derivativo – MTM: A Companhia realizou aumento de capital em 23 de junho de 2017 de R$150.000 com
emissão de 23.985 ações preferenciais classe A, em 04 de setembro de 2017 de
R$250.000 com outra emissão de mais 39.976 ações preferenciais classe A e em
04 de dezembro de 2018 de R$200.000 com uma nova emissão de mais 12.444
ações preferenciais classe B escriturais, resgatáveis e sem valor nominal, totalizando R$600.000 referente 63.961 de ações classe A e 12.444 de ações classe
B totalmente subscrito e integralizado pelo Banco Itaú-Unibanco. As ações preferenciais emitidas pela Companhia, apesar da Lei nº 6.404/76 trata-las como instrumento de capital, para fins contábeis por possuírem prazos definidos de resgate,
com direito de dividendos fixos, prioritários e cumulativos e consequências financeiras do detentor um direito incondicional de receber caixa e ao emissor uma obrigação que não pode ser evitada de entregar caixa, foi registrado como um passivo
financeiro, conforme disposto no CPC 39. Do montante de R$600.000, referente
ao valor da integralização das ações preferencias resgatáveis, foram reconhecidos como instrumento de dívida R$40.000 no passivo circulante e R$560.000 no
passivo não circulante na rubrica de Instrumento financeiro derivativos – MTM em
contrapartida a reserva de capital – transações entre sócios. Em Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 18 de agosto de 2020 foi aprovado o resgate de 20%
das totalidades das ações preferenciais classe A e consequente cancelamento de
12.792 ações Preferencias Classe A, na mesma data foi também aprovado o resgate de 5% da totalidade das ações preferenciais classe B, e consequente cancelamento de 622 ações Preferencias Classe B, sem redução do capital, mediante o
pagamento do montante de R$80.000 e R$10.000, respectivamente, utilizando-se
parte do saldo da reserva de capital da Companhia, pagos em 30 de setembro de
2020. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de setembro de 2019
e 02 de dezembro de 2019 aprovaram o resgate de 10% e 5%, das totalidades
das ações preferenciais classe A e consequente cancelamento de 6.396 e 3.198
ações Preferencias Classe A da Companhia, sem redução do capital, mediante o
pagamento do montante de R$40.000, e R$20.000, respectivamente, utilizando-se
parte do saldo da reserva de capital da Companhia, pagos em 30 de setembro de
2019 e 05 de dezembro de 2019, respectivamente. No exercício findo de 31 de
dezembro de 2020 o saldo foi de R$450.000 (R$540.000 em 2019), registrados no
passivo circulante R$140.000 (R$90.000 em 2019) e no não circulante R$310.000
(450.000 em 2019). • Incertezas: Os valores foram estimados na data do balanço,
baseados em informações disponíveis no mercado e por metodologias apropriadas de avaliações. Entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a estimativa mais adequada do valor
justo. Como consequência, as estimativas utilizadas e apresentadas não indicam,
necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado de troca
corrente. • Administração financeira de risco: A Diretoria tem responsabilidade geral pelo estabelecimento e supervisão do modelo de administração de risco
da Companhia. a) Risco de liquidez: A Administração, através do fluxo de caixa
projetado, programa suas obrigações que geram passivos financeiros ao fluxo de
recebimentos de seus recebíveis ou de fontes de financiamentos de forma a garantir o máximo possível a liquidez, para cumprir com suas obrigações, evitando
inadimplências que prejudique o andamento das operações da Empresa. b) Risco
de crédito: A Administração avalia que os riscos das aplicações financeiras de
suas disponibilidades são reduzidos, em função de não haver concentração e as
operações serem realizadas com bancos de reconhecida solidez e percepção de
risco. c) Risco de mercado: taxa de juros e de câmbio: Os resultados da Companhia são suscetíveis a variações, em função dos efeitos da volatilidade da taxa
de câmbio sobre as operações de vendas de opções vinculadas aos swaps dos
passivos atrelados a moedas estrangeiras, principalmente do dólar norte-americano. A taxa de câmbio do dólar norte-americano encerrou o exercício findo em 31
de dezembro de 2020 com alta de 28,93% sobre 31 de dezembro de 2019, cotado
a R$5,1967/USD. A volatilidade do dólar norte-americano em 31 de dezembro de
2020 era de 14,12%, enquanto em 31 de dezembro de 2019 era de 10,37%. A taxa
de câmbio do euro encerrou o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 com alta
de 40,78% sobre 31 de dezembro de 2019, cotado a 6,3779 R$/Euro. A volatilidade
do Euro era de 13,62% em 31 de dezembro de 2020.
12. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
2020
2019
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
454.654 158.148
34%
34%
Alíquota fiscal combinada
Imposto de renda e contribuição social calculadas às
alíquotas fiscais combinadas
(154.582) (53.770)
Ajustes:
Itens permanentes:
Resultado de equivalência patrimonial
150.052
46.517
Despesas indedutíveis (doações, brindes, multa, etc)
357
575
Efeitos de créditos tributários não constituídos
6.678
1.259
Outras adições
(2.914)
Imposto de renda e contribuição social
Alíquota efetiva
0,64%
0,00%
13. EVENTOS SUBSEQUENTES
Distribuição de Dividendos: Em Reunião de Diretoria realizada em 19 de março
de 2021 foi aprovadoo pagamento de dividendos prioritários para os acionistas
detentores das ações preferenciais classe “A” no montante de R$2.513, para os
acionistas detentores das ações preferencias classe “B” no montante de R$1.836,
e R$10.034 para os acionistas detentores das ações ordinárias, totalizando
R$14.383, a serem pagos em 30 de março de 2021.
DIRETORIA EXECUTIVA
Patricia Perez Botelho - Diretora
Ricardo Perez Botelho - Diretor
Mauricio Perez Botelho - Diretor
Vicente Côrtes de Carvalho - Contador - CRC-MG 42.523/O-7 “S” RJ
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Balanços patrimoniais em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Nota
2020
2019
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
4
106.546
840
Aplicações Financeiras
4
10.412
71.547
Contas a receber
5
3.323
2.465
Contas a receber - Partes relacionadas
5 e 17
96.858
16.921
Outros contas a receber
7.314
8.925
Impostos e contribuições a recuperar
6
31.512
21.925
Total do ativo circulante
255.965
122.623
Não circulante
Depósito em conta reserva
4
13.406
12.608
Imposto de renda e contribuição social diferidos 8
637.742
516.624
Despesas antecipadas
2.759
Depósitos judiciais
7
533
494
Impostos e contribuições a recuperar
6
64.639
78.629
Direitos de uso de ativos
15
43.349
44.240
Imobilizado
9
1.685.676 1.414.850
Intangível
10
165.820
160.865
Total do ativo não circulante
2.611.165 2.231.069
Total do ativo
2.867.130 2.353.692
Passivo e patrimônio líquido
Nota
2020
2019
Circulante
Fornecedores
19.851
16.331
Financiamentos
13
54.878
8.341
Contas a pagar
5.841
5.637
Encargos e provisões trabalhistas
12
10.948
12.436
Contas a pagar - Partes relacionadas
17
129.444
16.629
Impostos e contribuições a recolher
11
6.853
3.472
Adiantamento de clientes
14
2.316
4.999
Arrendamentos
15
8.945
627
Total do passivo circulante
239.076
68.472
Não Circulante
Contas a pagar - Partes relacionadas
199.070
Financiamentos
13
1.489.292 1.197.215
Arrendamentos
15
35.350
44.618
Provisão para contingências
16
1.060
604
Total do passivo não circulante
1.724.772 1.242.437
Patrimônio líquido
18
Capital social subscrito
2.166.714 2.064.914
Contribuição adicional de capital
760
760
Prejuízos acumulados
(1.264.192) (1.022.891)
Total do patrimônio líquido
903.282 1.042.783
Total do passivo e patrimônio líquido
2.867.130 2.353.692
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas explicativas às demonstrações financeiras - Valores expressos em
milhares de reais (R$) exceto quando indicado de outra forma
1 Contexto operacional. A Logum Logística S/A (“Sociedade” ou “Logum”)
com sede no Rio de Janeiro - RJ, foi constituída em 01/03/2011 e possui como
atuais Acionistas as seguintes empresas: Petróleo Brasileiro S.A.; Raízen Energia S.A.; Copersucar S.A. e Uniduto Logística S.A. A Logum oferece soluções
no transporte multimodal de combustíveis, em especial de etanol, aos seus
clientes. Atua na operação de um sistema dutoviário de transporte e oferta de
serviços complementares para viabilizar a operação, tais como rodoviários (coleta ou entrega), expedição dutoviária ou o apoio a Cabotagem. Em 15/08/2013
foi iniciada a operação comercial de transporte e armazenagem de etanol, referente ao 1º trecho construído, que liga os municípios de Ribeirão Preto à Paulínia. A construção do 2º trecho que liga os municípios de Uberaba à Ribeirão
Preto foi concluída em outubro de 2014. Em 01/04/2015, foi publicada a Autorização de Operação pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, que autoriza a Logum Logística S.A. a operar comercialmente
o Terminal Terrestre de Uberaba (TTUBE). Segue abaixo o mapa dos trechos
atualmente operados pela Sociedade:

Os trechos acima mencionados estão em fase operacional e geraram EBITDA (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) positivo em
31/12/2020 e 2019, apesar de não estarem operando em sua capacidade plena
de transporte. A Administração calcula o resultado de EBITDA e concilia com os
registros contábeis conforme segue:
2020
2019
Receita operacional líquida (nota 19)
172.738 186.480
Custo dos serviços prestados (nota 20)
(176.646) (172.674)
Depreciação e amortização (nota 9 e 10)
69.974
72.530
Despesas gerais e administrativas (nota 21)
(27.375) (35.404)
EBITDA
38.691
50.932
Tendo em vista que o projeto da Sociedade é dividido em fases, a receita projetada
depende da construção de novos trechos para equilibrar a margem esperada para
o negócio. A atual fase iniciada em março de 2019 é denominada “Projeto Fase I”
e permitirá à Logum equilibrar a capacidade de entrada e saída de etanol em seu
sistema de distribuição. Encontram-se em construção os trechos Guararema-Suzano, Suzano-Guarulhos e Guarulhos-São Caetano do Sul, totalizando uma extensão de aproximadamente 92 km de dutos, além da construção do Terminal
Terrestre de Guarulhos com a capacidade de armazenagem de 45 mil m³ de etanol
e da Estação de Bombeamento de Guararema. Em 31/12/2020, o avanço físico
era de 86,1%. Aspectos Regulatórios. Em março de 2013 foi publicado o Decreto estadual de São Paulo nº 58.977 concedendo diferimento do lançamento do
ICMS nas aquisições de etanol a ser utilizado na operacionalização de transporte
dutoviário a título de lastro, realizadas pela Sociedade. Em abril de 2014 a Sociedade obteve junto ao CONFAZ a publicação dos Protocolos ICMS nº 2 e 5, que
concedeu tratamento tributário diferenciado na prestação de serviço de transporte
e na armazenagem de Etanol Hidratado Combustível - EHC e Etanol Anidro Combustível - EAC no sistema dutoviário, viabilizando as operações interestaduais
pela Sociedade junto aos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul (adesão apenas
ao Protocolo ICMS nº 2 - etanol hidratado), Minas Gerais, Rio de Janeiro e São
Paulo. Em julho de 2016 o Mato Grosso do Sul, promoveu a adesão ao Protocolo
ICMS 5/2014, viabilizando as operações com etanol anidro com origem nesse estado pela Logum. Em maio de 2017 a Sociedade obteve junto ao CONFAZ a publicação dos protocolos ICMS nº 15 e 16 com a extensão do tratamento tributário diferenciado para as operações realizadas entre terminais do operador dutoviário
não interligados fisicamente ao sistema dutoviário, através do modal aquaviário,
possibilitando a operação de cabotagem pela Sociedade, além da adesão do estado da Bahia. Em abril de 2018 a Logum obteve junto ao CONFAZ a publicação
dos protocolos ICMS nº 25 e 26 obtendo a adesão do estado do Maranhão, viabilizando as operações de transporte e armazenagem interestaduais através do modal aquaviário, possibilitando a operação de cabotagem pela Sociedade com destino ao Maranhão. Em março de 2019 foi publicado o Decreto estadual de São
Paulo nº 64.163 concedendo suspensão e diferimento do ICMS aplicado às operações com bens destinados à integração ao ativo imobilizado, adquiridos pela Sociedade com destinação à ampliação, modernização ou implantação de sistema
dutoviário. Em julho de 2019 a Sociedade obteve junto ao CONFAZ a publicação
dos protocolos ICMS nº 38 e 39 obtendo a adesão dos estados do Pará e Mato
Grosso, viabilizando as operações de transporte e armazenagem interestaduais
com esses estados. Em dezembro de 2019 foi publicado o Decreto estadual de
Minas Gerais nº 47.780 concedendo diferimento do lançamento do ICMS nas aquisições de etanol a ser utilizado na operacionalização de transporte dutoviário a título de lastro, realizadas pela Sociedade, com prazo de vigência até 31/12/2020.
Nos meses de janeiro e fevereiro de 2020 foram publicados, pela Receita Federal
Brasileira, os Atos Declaratórios Executivos para habilitação da Logum no Regime
Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI), instituído pela Lei n.º 11.488/2007 e regulamentado pela Instrução Normativa RFB n.º
1.911/2019, conforme abaixo descrito: • Dutovia Guararema – Suzano: ADE/RFB
n.º 03 de 16/01/2020 e Portaria MME n.º 402/2019, de 23/10/2019; • Dutovia Guarulhos - S.C. do Sul: ADE/RFB n.º 05 de 03/02/2020 e Portaria MME n.º 401/2019,
de 23/10/2019; • Dutovia Suzano – Guarulhos: ADE/RFB n.º 06 de 03/02/2020 e
Portaria MME n.º 400/2019, de 23/10/2019; • Terminal Guarulhos: ADE/RFB n.º 07
de 03/02/2020 e Portaria MME n.º 399/2019, de 23/10/2019. Desta forma, quaisquer serviços tomados ou produtos adquiridos para os trechos da obra acima poderão ser faturados com suspensão do PIS e da COFINS – trazendo ganho econômico para a Sociedade. O benefício no REIDI poderá ser usufruído no período de
05 anos. Em julho de 2020 foi publicado o PROTOCOLO ICMS 14/2020 para ampliar o prazo da suspensão do ICMS na operação de armazenagem no sistema
dutoviário de 180 dias para 360 dias. A ampliação é válida para fatos pretéritos de
todas operações de armazenagem realizadas no ano de 2020, mesmo que os
prazos já tenham sido expirados. Em outubro de 2020 foram publicados os Protocolos ICMS 27 e 28/2020, pelo CONFAZ, que dispõe sobre a adesão dos estados
da Paraíba e Rio Grande do Norte, viabilizando as operações de transporte e armazenagem interestaduais através do modal aquaviário com esses destinos. Em
outubro de 2020 a Sociedade obteve a publicação do Protocolo ICMS 25 para estender o prazo da suspensão do ICMS na operação de armazenagem no sistema
dutoviário para 360 dias até março de 2021. A ampliação é válida para fatos pretéritos de todas operações de armazenagem realizadas até março de 2021, para
acompanhar a safra do etanol, mesmo que os prazos já tenham sido expirados.
Em dezembro de 2020 foram publicados os Protocolos ICMS 43 e 44/2020, que
ampliaram o prazo de apuração dos volumes de perdas e degradações ocorridas
no sistema dutoviário para o período semestral, minimizando o impacto do ICMS
para os clientes da Sociedade. Aspectos Comerciais e Operacionais. Atualmente, a Logum possui 04 contratos de volumes firmes de longo prazo (“Ship or
Pay”) com clientes “carregadores”. Estes somam um volume firme de aproximadamente 42 milhões de metros cúbicos ao longo dos 15 anos de vigência. A assinatura desses contratos traz estabilidade na apropriação de boa parte das receitas
projetadas à medida que os trechos sejam entregues, confirmando a perspectiva
esperada pela Sociedade em suas projeções econômico-financeiras. A condição
fundamental para a obtenção dos contratos mencionados no parágrafo anterior, foi
a celebração, junto ao sistema Transpetro, dos contratos CDC e O&M, aditados de
tempos em tempos. Estes, são necessários para dar conformidade a todas as
condições comerciais e operacionais estabelecidas com os carregadores, uma
vez que a Sociedade subcontrata parte da infraestrutura administrada pela Transpetro. Os ativos já construídos e em construção foram financiados pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, conforme descrito na
Nota Explicativa nº 13. COVID-19 e impactos para a Logum Logística S.A. Em
11/03/2020, a Organização Mundial de Saúde declarou que o surto de coronavírus
(COVID-19) se caracteriza como uma pandemia. As decisões desencadeadas aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos e podem gerar impactos nos valores reconhecidos nas demonstrações financeiras. A Administração
avalia a implementação de medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto
nas operações e nas demonstrações financeiras. Até a data de autorização para

Financeiro

Demonstrações dos resultados Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019
Nota
2020
2019
(Em milhares de Reais)
Receitas operacionais líquidas
19
172.738 186.480
Custos dos serviços prestados
20 (109.018) (103.881)
Depreciação e amortização
20
(67.628) (68.793)
(Prejuízo)/Lucro bruto
(3.908)
13.806
Despesas operacionais
Gerais e administrativas
21
(25.029) (31.667)
Depreciação e amortização administrativa
(2.346)
(3.737)
Despesa com impostos e taxas
(93)
(898)
Despesas com arbitragem
16 (232.659)
Outras despesas, líquidas
(848)
(3.486)
Total despesas operacionais
(260.975) (39.788)
Prejuízo antes do resultado financeiro
(264.883) (25.982)
Receitas financeiras
22
10.340
3.801
Despesas financeiras
22 (107.876) (90.390)
Resultado financeiro
(97.536) (86.589)
Prejuízo do período antes do imposto de
renda e da contribuição social
(362.419) (112.571)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
8
121.118
35.426
Prejuízo do exercício
(241.301) (77.145)
Prejuízo do exercício por ação do
capital social - Básico e Diluído em R$
(0,017)
(0,010)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019
(Em milhares de reais)
2020
2019
Prejuizo do exercício
(241.301) (77.145)
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente
(241.301) (77.145)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Capital social
Contribuição
adicio- Prejuízos
A intenal de acumulaSubscrito gralizar
Total capital
dos
Total
Saldos em 31/12/18 2.244.014 (239.000) 2.005.014
760 (945.746) 1.060.028
Prejuízo do exercício
- (77.145) (77.145)
Redução de capital (239.000) 239.000
Subscrição do
capital
59.900
59.900
- 59.900
Saldos em 31/12/19 2.064.914
- 2.064.914
760 (1.022.891) 1.042.783
Prejuízo do exercício
- (241.301) (241.301)
Aumento de capital
101.800
- 101.800
- 101.800
Saldos em 31/12/20 2.166.714
- 2.166.714
760 (1.264.192) 903.282
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
emissão dessas demonstrações financeiras, as seguintes principais medidas foram tomadas: - Reuniões virtuais, suspensão de eventos e viagens; - Implementação de home office para colaboradores dos escritórios; - Testes em funcionários;
- Maior rigor no protocolo de higiene e saúde dos funcionários, em especial da
operação, com acompanhamento mais próximo e constante do médico do trabalho; - Criação do Comitê de Risco; Considerando a situação atual da disseminação
do surto e, em consonância com as orientações publicadas no alerta do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC) em março de 2020, a Sociedade procedeu análise
de risco para identificar eventuais impactos do COVID-19 sobre estas demonstrações financeiras. No cenário atual, não houve quebras contratuais e atrasos nos
envios e recebimentos. Além disso, as operações de transporte de etanol vêm
sendo realizadas normalmente. Houve uma redução relevante na receita no mês
04/2020, entretanto em maio e junho ocorreu uma retomada gradual, em julho
houve um aumento considerável no volume, que se manteve estável até o final do
exercício. A Sociedade não prevê incapacidade de pagar credores nas datas de
vencimento ou incapacidade de cumprir com os termos contratuais do empréstimo
que detém com BNDES. Não há falta de suprimentos importantes para as operações ou intenção da administração interromper as operações. Existe previsão estatutária de aporte de recursos dos acionistas da Sociedade de modo a prover
equilíbrio econômico e financeiro até que as operações da Sociedade se tornem
rentáveis. 2 Base de preparação. a. Declaração de conformidade com relação
às normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Todas as informações relevantes
próprias das demonstrações financeiras e, somente elas, são evidenciadas e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. Em 24/03/2021,
a diretoria da Sociedade autorizou a divulgação destas demonstrações financeiras. b. Base de mensuração. As demonstrações financeiras foram preparadas
com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros
mensurados pelos seus valores justos, conforme descrito nas práticas contábeis a
seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. c. Moeda funcional e moeda de apresentação.
As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional e de apresentação da Sociedade. Todas as informações financeiras apresentadas em Reais foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando
indicado de outra forma. d. Uso de estimativas e julgamentos. A preparação das
demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de
políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas
contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em
quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre premissas e estimativas que poderão resultar em ajustes dentro do período estão incluídas nas seguintes notas explicativas: Nota Explicativa nº 5 – Contas a Receber - PCE; Nota Explicativa nº 8 – Imposto de renda e contribuição social diferidos; Nota Explicativa nº 9
e 10 – Imobilizado e Intangível; Nota Explicativa nº 16 – Contingências; Nota Explicativa nº 23 – Instrumentos Financeiros e Gerenciamento de Risco. 3 Principais
políticas contábeis. As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido
aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras. a. IFRS 9 Financial Instruments (CPC 48 – Instrumentos Financeiros). (i) Classificação e mensuração de ativos financeiros. No
reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: a custo amortizado; valor justo por meio de outros resultados abrangentes - instrumento
de dívida e instrumento patrimonial; ou valor justo por meio do resultado. A classificação dos ativos financeiros segundo o IFRS 9 / CPC 48 é geralmente baseada
no modelo de negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado e em suas características de fluxos de caixa contratuais. (ii) Modificação de fluxo de caixa contratual de ativos e passivos financeiros. Os saldos contábeis de ativos ou passivos financeiros mensurados a custo amortizado cujos termos contratuais não
foram modificados substancialmente refletem o valor presente dos seus fluxos de
caixa sob os novos termos, utilizando a taxa de juros efetiva original. A diferença
entre o saldo contábil do instrumento remensurado quando da modificação não
substancial dos seus termos e seu saldo contábil imediatamente anterior a tal modificação é reconhecida como ganho ou perda no resultado do exercício. (iii) Perda no valor recuperável dos ativos financeiros (Impairment). A Sociedade
adota o modelo de perda de crédito esperada para avaliação de impairment, aplicando-se aos ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado. As provisões
para perdas são mensuradas em uma das seguintes bases: • Perdas de crédito
esperadas para 12 meses: estas são perdas de crédito que resultam de possíveis
eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data do balanço; e • Perdas
de crédito esperadas para a vida inteira: estas são perdas de crédito que resultam
de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um
instrumento financeiro. b. IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
(CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente). A Sociedade determinou quando
(ou a que medida) e por quais montantes de receitas de contratos com clientes
devem ser reconhecidas de acordo com o modelo composto pelas cinco etapas a
seguir: i) identificação do contrato com o cliente; ii) identificação das obrigações de
desempenho; iii) determinação do preço da transação; iv) alocação do preço às
obrigações de desempenho; v) reconhecimento quando (ou enquanto) a obrigação de desempenho é satisfeita. Uma obrigação de desempenho é considerada
satisfeita quando (ou à medida que) o cliente obtém o controle sobre o bem ou
serviço prometido. c. IFRS 16 Leases (CPC 06 - Arrendamentos). Após realizar
uma avaliação de todos os contratos de serviços relevantes, os principais tipos de
contratos que, de acordo com a avaliação da administração, enquadram-se no
escopo da IFRS 16 são: subarrendamentos de terrenos, compartilhamento de faixas de domínio de dutos e locação de salas comerciais. A Sociedade reconheceu,
para estes contratos, novos ativos e passivos para seus arrendamentos operacionais. A natureza das despesas relacionadas a esses arrendamentos mudou, em
relação ao período anterior, visto que a Sociedade passou a reconhecer um custo
de depreciação de ativos de direito de uso e despesa de juros sobre obrigações de
arrendamento. A Sociedade anteriormente reconhecia uma despesa linear de arrendamento operacional durante o prazo do arrendamento, e reconhecia ativos e
passivos na medida em que havia uma diferença temporal entre os pagamentos
efetivos de arrendamentos e as despesas reconhecidas. d. Ativo imobilizado. (i)
Reconhecimento e mensuração. Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, que inclui os custos de empréstimos capitalizados, deduzidos de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (“impairment”) acumuladas. Quaisquer ganhos e perdas na alienação
de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado. (ii) Capitalização de
custos. O custo de ativos construídos pela própria Sociedade inclui o custo de
materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o ativo no
local, custos de empréstimos sobre ativos qualificáveis e demais condições necessárias para que esses sejam capazes de operar de forma pretendida pela administração. (iii) Depreciação e amortização. A depreciação e a amortização são
calculadas pelo método linear às taxas que consideram o tempo de vida útil-econômica estimado dos bens, conforme divulgado nas notas explicativas 9 e 10. A
depreciação é reconhecida no resultado. Os métodos de depreciação e amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de balanço e
ajustados caso seja apropriado. e. Ativo intangível. Registrado ao custo de aquisição, sendo que a amortização será calculada considerando o prazo estimado em
que os benefícios correspondentes dos ativos intangíveis forem auferidos e começará a ser realizada no momento em que o ativo a que esteja vinculado, entre em
operação. As seguintes considerações foram avaliadas pela Administração para o
devido registro contábil dos gastos incorridos como intangível: • Viabilidade técnica
para concluir o ativo intangível de forma que ele seja disponibilizado para uso ou
venda. • Intenção de concluir o ativo intangível e de usá-lo ou vendê-lo. • Capacidade para usar ou vender o ativo intangível. • Forma como o ativo intangível deve
gerar benefício econômico futuro. • Disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e outros recursos adequados para concluir seu desenvolvimento e usar ou
vender o ativo intangível. • Capacidade de mensurar com segurança os gastos
atribuíveis ao ativo intangível durante seu desenvolvimento. Redução ao valor
recuperável (“impairment”). Os valores contábeis dos ativos imobilizado e intangível são revistos anualmente para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil do ativo exceda seu valor recuperável estimado. Perdas de valor são reconhecidas no resultado. Após a avaliação da administração não houve perda no valor
recuperável dos valores contábeis do ativo imobilizado e do ativo intangível da
Sociedade em 31/12/2020 e 2019. f. Demonstração de Fluxo de Caixa. As de-
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Demonstrações dos fluxos de caixas
Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)
2020
2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício
(241.301) (77.145)
Ajustes:
Depreciação e amortização
69.973
72.530
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(121.118) (35.426)
Comissões e fianças bancárias
40
2.126
Juros capitalizados
(27.686)
Juros da dívida
121.172
81.071
Custos com financiamento
857
1.687
Provisões para Contingências
(373)
1.214
Provisão para Arbitragem
228.862
Arrendamentos – Juros provisionados
4.288
4.345
Baixas imobilizado
15.197
(1)
Prejuízo ajustado
49.911
50.401
Variações nos ativos e passivos:
Impostos e contribuições a recuperar
4.403
(4.926)
Despesas antecipadas
2.759
(7.636)
Contas a receber
(858)
(1.072)
Contas a receber - Partes relacionadas
(79.937)
18.853
Outros contas a receber
1.611
(360)
Depósitos judiciais
(39)
(400)
Fornecedores
3.893
6.395
Contas a pagar
164
(4.995)
Partes relacionadas
83.023
7.358
Impostos e contribuições a recolher
3.381
(2.136)
Débitos vinculados a folha de pagamentos
(1.488)
920
Adiantamentos de clientes
(2.683)
2.386
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
64.140
64.788
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aplicação de títulos e valores mobiliários
(256.464) (328.708)
Resgate de títulos e valores mobiliários
316.801 291.083
No imobilizado
(322.583) (211.724)
No intangível
(9.335)
(9.312)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos
(271.581) (258.661)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Pagamentos de passivos de arrendamento
(5.238)
(4.800)
Integralização de capital pelos acionistas
101.800
59.900
Captações de financiamentos
242.496 1.166.077
Amortizações de financiamentos - Principal
- (959.860)
Amortizações de financiamentos - Juros
(25.911) (67.040)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos 313.147 194.277
Aumento do caixa e equivalentes de caixa no exercício 105.706
404
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de
caixa no exercício:
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
840
436
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
106.546
840
Aumento do caixa e equivalentes de caixa no exercício 105.706
404
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações do valor adicionado
Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)
2020
2019
Valor adicionado
Receita na prestação de serviços
207.446 220.300
Outras receitas
6.793
2.490
Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos serviços prestados
(100.484) (94.273)
Serviços de terceiros e outros
(11.656) (13.856)
Provisão de terceiros
(228.489)
Retenções
Depreciação e amortização
(69.973) (72.530)
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras - inclui variações monetárias
10.410
4.450
Valor adicionado (retido) a distribuir
(185.953) 46.581
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos
Remuneração direta
18.215 20.937
FGTS
1.156
1.793
Benefícios
3.727
3.738
23.098 26.468
Tributos
Federais
21.175 16.596
Estaduais
22.033 24.407
Municipais
1.413
642
44.621 41.645
Remuneração de capitais de terceiros
Juros
95.261 85.832
Arrendamentos
(950)
638
Outras
14.436
4.569
108.747 91.039
Remuneração de capitais próprios
Prejuízo do exercício antes do imposto de renda e
contribuição social
(362.419) (112.571)
Valor adicionado (retido) distribuído
(185.953) 46.581
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
monstrações de fluxo de caixa foram preparadas e apresentadas de acordo com o
Pronunciamento Técnico IAS 07 / CPC 03 (R2). Os juros pagos são classificados
como fluxos de caixa das atividades de financiamento. g. Imposto de renda e
contribuição social. O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício
são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10%
sobre o lucro tributável excedente de R$ 240.000 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a
compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada
a 30% do lucro real. Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos
fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que
seja provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais
serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros são determinados com base na reversão de diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante das diferenças temporárias tributáveis for insuficiente para reconhecer integralmente um
ativo fiscal diferido, serão considerados os lucros tributáveis futuros, ajustados
para as reversões das diferenças temporárias existentes. O imposto de renda e a
contribuição social diferidos são calculados e registrados com base nas alíquotas
efetivas vigentes na data de cada período, e levam em consideração as perspectivas de lucro tributável futuros efetuadas por sua Administração. h. Receitas financeiras e despesas financeiras. As receitas financeiras abrangem variações monetárias sobre ativos e juros sobre aplicações financeiras. As despesas financeiras
abrangem multa, juros e custos com financiamentos e juros de mora, bem como
comissões sobre fianças bancárias conforme divulgado na nota explicativa 22. i.
Novas normas e interpretações ainda não efetivas. Entre as novas normas que
estão em vigor, não há novos CPC / IFRS com impacto relevante nas Demostrações financeiras da Logum. Uma série de normas serão efetivas para exercícios
iniciados após 01/01/2021 (ii) e 01/01/2022 (i). A Logum não adotou essas normas
na preparação destas demonstrações financeiras. (i) Contratos Onerosos – custos
para cumprir um contrato (alterações ao CPC 25 / IAS 37). (ii) Reforma da taxa de
juros de referência – Fase 2 (alterações ao CPC 48/IFRS 9, CPC 38/IAS 39, CPC
40/IFRS 7, CPC 11/IFRS 4 e CPC 06/IFRS16). As alterações tratam de questões
que podem afetar as demonstrações financeiras como resultado da reforma da
taxa de juros de referência, incluindo os efeitos de mudanças no fluxos de caixa
contratuais ou relações de hedge decorrentes da substituição da taxa de juros de
referência por uma taxa de referência alternativa. As alterações fornecem expediente prático para certos requisitos do CPC 48/IFRS 9, CPC 38/IAS 39, CPC 40/
IFRS 7, CPC 11/IFRS 4 e CPC 06/IFRS 16 relacionados a: - mudanças na base de
determinação dos fluxos de caixa contratuais de ativos financeiros, passivos financeiros e passivos de arrendamento; e - contabilidade de hedge. (iii) Outras normas
Não se espera que as seguintes normas novas e alteradas tenham um impacto
significativo nas demonstrações financeiras consolidadas: - Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 (alteração ao CPC 06/IFRS 16). - Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27/IAS 16). - Referência à Estrutura Conceitual (Alterações ao CPC 15/IFRS 3). - Classificação do Passivo em
Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 26/IAS 1). - IFRS 17 Contratos
de Seguros. 4 Caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras e depósitos em conta reserva
2020
2019
Caixa e bancos (i)
106.546
840
Aplicações financeiras (ii)
10.412
71.547
Depósitos em conta reserva (iii)
13.406
12.608
Total
130.364
84.995
Circulante
116.958
72.387
Não Circulante
13.406
12.608
(i) Em 29/12/2020 a Logum recebeu o 6º desembolso do seu financiamento com
o BNDES no montante de R$ 113.965, também comunicado na Nota Explicativa nº 13. (ii) Em 31/12/2020 e 31/12/2019, a Sociedade possuía investimentos
representados por Certificado de Depósito Bancário (CDB) e debêntures em
instituições financeiras de grande porte, com remuneração média de 101,84%
apresentados no ativo circulante considerando a expectativa de realização ainda
no circulante por conta dos desembolsos com a construção dos ativos e/ou pagamentos ligados a operação. A negociação com as instituições financeiras permite
o resgate diário dessas aplicações. (iii) Aplicação garantidora dos empréstimos
de longo prazo contraídos junto ao BNDES. De acordo com o contrato de Cessão
Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças, a Logum deverá manter devidamente preenchida a conta reserva até o final da liquidação do
contrato de financiamento, cujo prazo conclui-se em 15/12/2042.
5 Contas a receber . Os saldos do contas a receber com terceiros e partes
relacionadas encontram-se assim distribuídos:
2020
2019
Grupo Odebrecht S.A.
1.096
1.096
Ipiranga Produtos de Petróleo
71
158
Bunge Açucar e Bioenergia
649
Usina Batatais
529
Usina Pontal
40
40
Usina Eldorado
20
20
Agro Energia
716
716
BP Bioenergia
2
639
Brenco Companhia Brasileira
78
122
FS Agrisolutions
459
Atvos Agroindustrial
25
Rio Claro Agroindustrial
66
Agro Energia Santa Luzia
83
Outros
225
62
(-) Provisão para perdas de crédito esperadas PCE (a)
(562)
(562)
Total terceiros
3.323
2.465
(a) A Administração provisiona 25% do montante vencido a mais de 180 dias
do Grupo Atvos. O saldo entre partes relacionados era composto conforme segue:
2020
2019
Copersucar S.A.
8.279
4.506
Petrobras Distribuidora S/A
82.602
4.440
Grupo Raízen Combustíveis S.A.
5.977
7.975
Total partes relacionadas
96.858
16.921
Total contas a receber
100.181
19.386
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A composição dos saldos de contas a receber segregados por prazo de
2020
2019
vencimento, encontra-se demonstrado a seguir:
A Vencer
92.069
14.476
Vencidas, mas não incluídas na provisão:
De 01 à 30 dias
979
1.524
De 31 à 60 dias
311
747
De 61 à 180 dias
4.100
986
Acima de 180 dias
3.284
2.215
Provisão de crédito esperada
(562)
(562)
Total
100.181
19.386
2020
2019
6 Impostos e contribuições a recuperar
Imposto de renda retido na fonte (a)
1.038
683
COFINS a recuperar (b)
22.322
15.947
ICMS a recuperar (b)
3.204
1.731
PIS a recuperar (b)
384
375
Outros
4.564
3.189
Circulante
31.512
21.925
COFINS a recuperar (b)
52.925
64.422
PIS a recuperar (b)
11.714
14.207
Não Circulante
64.639
78.629
(a) Referem-se, substancialmente, à retenção na fonte de imposto de renda referente aos rendimentos das aplicações financeiras, os quais são compensados com os
tributos federais a recolher mencionados na Nota Explicativa nº 11. (b) Referem-se,
substancialmente, a tributos sobre a aquisição de ativo imobilizado que deverão ser
9 Imobilizado

Trecho em operação (**)
Dutos
(Construção Terminais
Terreno e Montagem)
(***) Outros
4.308
948.390
269.668 117.413
66
23
7
3
4.374
948.414
269.675 117.416
68
4.442
948.414
269.675 117.416

compensados com os tributos incidentes sobre a receita a ser gerada. Os créditos
passaram a ser registrados a partir de agosto de 2013, que foi o mês da entrada em
operação dos trechos construídos pela Sociedade, conforme mencionado na nota
explicativa nº 1. 7 Depósitos judiciais. A Sociedade efetuou depósitos judiciais no
ano de 2020 relativos ao auto de infração ambiental lavrado pelo Estado de Minas
Gerais e processo de natureza trabalhista cobrados pelos funcionários da empresa
Viena Empreendimentos LTDA., empresa esta contratada pela Logum, responsável
pela análise de projetos da Fase I. Em 31/12/2020 o total de depósitos judiciais perfazia R$ 533 (R$ 494 em 31/12/2019). 8 Imposto de renda e contribuição social
diferidos. O imposto de renda e contribuição social diferidos foram constituídos com
base em estudos elaborados pela Administração, decorrentes da evolução do projeto. Estes estudos indicam a expectativa de geração de lucro tributável no futuro,
baseado em função dos volumes firmes contratados e expectativa de vendas futuras
no regime SPOT(condições comerciais aplicáveis para a negociação pontual), vide
Nota Explicativa nº 1. O cálculo pode ser demonstrado como segue:
Gastos pré-operacionais lançados no resultado de
2020
2019
exercícios anteriores
(131.803) (131.803)
Prejuízo fiscal acumulado
(1.600.617) (1.458.959)
Amortização de gastos pré-operacionais
97.754
84.574
Provisão para arbitragem
(228.862)
Outros
(12.184)
(13.294)
Base de cálculo
(1.875.712) (1.519.482)
Alíquota fiscal combinada
34%
34%
Imposto de renda e contribuição social diferidos, ativo
(637.742) (516.624)

A Sociedade realiza anualmente análises técnicas de viabilidade econômica do
projeto. As análises realizadas indicam recuperação total, nos períodos subsequentes, do saldo de ativo fiscal diferido reconhecido, e correspondem às melhores expectativas da Administração sobre a geração de lucro tributável futuro.
A expectativa de amortização dos tributos diferidos ativos está disposta abaixo:
Saldo Inicial em 31/12/2020
2020
2019
2022
1.151
2023
632
5.370
2024
3.609
1.851
2025
20.643
2026
2027
12.880
24.719
2028
28.257
57.125
2029
57.695
87.337
2030
93.619
127.117
2031
98.738
134.702
2032
111.578
56.609
2033
123.600
2034
91.536
2035
15.596
Amortização Total
637.742
516.624

Bens instalação
Máquinas
de proces- Obras em
Instalae Equipa- Benfei- de comu- de es- samento bens de
ções Veículos mentos torias nicação critório de dados terceiros
34.002
120
88.084 2.486
323
981
19.982
47
729
49
112
57
828
34.731
120
88.133 2.486
435
1.038
20.810
47
480
141
1
3
144
17
(120)
(8)
(92)
35.091
120
88.273 2.487
427
949
20.954
64

Produto para
Produto “Lastro” em
para “Las- poder de tertro” (*)
ceiros (*)
49.651
33.113
62.835
112.486
33.113
21.561
134.047
33.113

Ativo em construção
Encargos
Mate- AdiantamenFinan- riais e to para forceiros serviços
necedores
5.103
1.800
5.073 71.977
63.795
- 38.893
(38.893)
5.073 115.973
26.702
27.686 211.578
48.653
(15.168)
- 42.751
(42.751)
32.759 370.301
17.437

Custo
Outros
Total
Em 31/12/2018
851 1.576.322
Adição
10.479
216.032
Baixas
Transferências
Em 31/12/2019
11.330 1.792.355
Adição
39.937
350.269
Baixas
- (15.387)
Transferências
Em 31/12/2020
51.267 2.127.238
Depreciação
Em 31/12/2018
(178.637)
(53.345) (19.171) (13.210)
(80) (28.831) (1.994)
(166)
(496)
(16.239)
- (312.169)
Depreciação no período
(37.449)
(11.131) (4.847)
(3.094)
(6.165) (296)
(40)
(118)
(2.195)
- (65.336)
Baixas
Em 31/12/2019
(216.086)
(64.476) (24.018) (16.304)
(80) (34.996) (2.290)
(206)
(614)
(18.434)
- (377.505)
Depreciação no período
(37.450)
(11.131) (4.847)
(3.298)
(6.061) (198)
(94)
(105)
(1.062)
- (64.244)
Baixas
120
4
64
187
Em 31/12/2020
(253.536)
(75.608) (28.864) (19.482)
(80) (41.057) (2.488)
(296)
(654)
(19.496)
- (441.562)
Valor residual contábil
Em 31/12/2018
4.308
769.753
216.323 98.242
20.792
40
59.253
491
157
485
3.743
47
49.651
33.113
5.103
1.800
851 1.264.152
Em 31/12/2019
4.374
732.327
205.199 93.399
18.427
40
53.136
196
228
424
2.376
47
112.486
33.113
5.073 115.973
26.702 11.330 1.414.850
Em 31/12/2020
4.442
694.878
194.068 88.552
15.609
40
47.216
(1)
131
295
1.458
64
134.047
33.113 32.759 370.301
17.437 51.267 1.685.676
Taxas anuais de depreciação
4% 4% a 6,66%
4% 4% a 10% 4% a 20% 4% a 20%
20%
10%
10%
10%
10%
(*) Referente a compra de aproximadamente 63 mil m³ de etanol hidratado necessário à operação, pois, será utilizado para preencher todo o duto entre Ribeirão Preto e Paulínia e também parte dos tanques nos respectivos terminais.
(**) Valores relativos 1º trecho construído, que liga os municípios de Ribeirão Preto à Paulínia e entrou em operação em 16/08/2013 e 2º trecho construido que liga os municipios de Uberaba à Ribeirão Preto, que entraram em operação em 01/04/2015.
(***) TTRP = Terminal Terrestre de Ribeirão Preto e TTUBE = Terminal terrestre de Uberaba
Intangíveis em Desenvolvimento
Intangíveis em Operação
10 Intangível
Desenvolvimento do Licenciamen- Gerenciamento Encargos
Software em
Desenvolvimento do Licenciamento Gerenciamento Encargos
Custo
projeto conceitual e básico to ambiental
do projeto Financeiros Outros Software desenvolvimento projeto conceitual e básico
ambiental
do projeto Financeiros Outros
Total
Em 31/12/2018
47.967
33.097
3.071
126 (3.932)
18.003
1.851
60.534
6.898
2.154
15.192 3.221 188.182
Aquisição
328
1.672
- 5.060
2.252
9.312
Baixa
Transferência
Em 31/12/2019
48.295
34.769
3.071
126 1.128
18.003
4.103
60.534
6.898
2.154
15.192 3.221 197.494
Aquisição
4.087
- 3.689
7
1.553
9.335
Baixa
Transferência
Em 31/12/2020
48.295
38.856
3.071
126 4.817
18.010
5.656
60.534
6.898
2.154
15.192 3.221 206.829
Amortização
Em 31/12/2018
- (15.360)
(11.654)
(1.388)
(26)
(2.755) (477) (31.660)
Amortização no exercício
(1.439)
(2.446)
(300)
(6)
(680)
(98) (4.969)
Baixa
Transferência
Em 31/12/2019
- (16.799)
(14.100)
(1.688)
(32)
(3.435) (575) (36.629)
Amortização no período
(850)
(2.446)
(300)
(6)
(680)
(98) (4.380)
Baixa
Transferência
Em 31/12/2020
- (17.649)
(16.546)
(1.988)
(38)
(4.115) (673) (41.009)
Valor residual contábil
Em 31/12/2019
48.295
34.769
3.071
126 1.128
1.204
4.103
46.434
5.210
2.122
11.757 2.646 160.865
Em 31/12/2020
48.295
38.856
3.071
126 4.817
361
5.656
43.988
4.910
2.116
11.077 2.548 165.820
Taxa anual de amortização
10%
5%
5%
5%
5%
5%
11 Impostos e contribuições a recolher
2020
2019 go Prazo para a quitação integral do Empréstimo Ponte. Em março de 2019
Passivos de
ICMS
4.588
1.806 também teve o início dos desembolsos referentes a construção dos novos trearrendamentos mercantis
ISS retido de terceiros
728
438 chos, no valor de R$ 71.583. Novos desembolsos foram feitos junto ao BNDES
Compartilha- TerreSala
Imposto de renda retido sobre a folha de pagamento
416
405 conforme cronograma físico-financeiro da obra, sendo: R$ 76.167 em outubro
mento de faixa
nos comercial Total
Imposto de renda retido de terceiros
139
141 de 2019; R$ 68.980 em dezembro de 2019; R$ 58.458 em abril de 2020, R$ Adoção inicial CPC 06 (R2) / IFRS 16
32.807 11.814
1.079 45.700
PIS, COFINS e Contribuição social (retidos e próprio)
33
1 74.710 em setembro de 2020, além de R$ 113.965 em dezembro de 2020. A Juros apropriados
3.138 1.130
77 4.345
INSS retido terceiros
558
342 abertura dos desembolsos realizados pelo BNDES encontram-se distribuídos Pagamentos
(3.252) (1.144)
(404) (4.800)
Outros
391
339 conforme quadro abaixo:
Em 31/12/2019
32.693 11.800
752 45.245
Total
6.853
3.472
458
458
Contratado
Utilizado Adições
2020
2019 Subcréditos (valores em R$ mil)
12 Encargos e provisões trabalhistas
3.136 1.129
23 4.288
671.782
671.782 Juros apropriados
Provisão para bônus (a)
6.772
8.365 Subcrédito A1
(3.925) (1.210)
(561) (5.696)
287.907
287.907 Pagamentos
Provisão de férias, 13º salário e encargos
2.373
2.347 Subcrédito A2
31.904 11.719
672 44.295
455.309
312.111 Em 31/12/2020
INSS sobre a folha de pagamento
367
376 Subcrédito B1
195.132
133.762 O direito de uso de compartilhamento de faixa referem-se a utilização da faixa de
FGTS
45
79 Subcrédito B2
140.396
12.594 domínio onde está situado o duto que liga os municípios de Uberaba à Ribeirão Preto
Outros
1.391
1.269 Subcrédito C1
60.170
5.397 e de Ribeirão Preto à Paulínia. Em 2019, com o início da aplicação das normas contáTotal encargos e provisões trabalhistas
10.948
12.436 Subcrédito C2
Total
1.810.696
1.423.553 beis previstas pelo IFRS 16 / CPC 06 (R2), as despesas referentes a estes contratos
(a) A participação dos empregados nos lucros ou resultados, conforme dispospassaram a impactar o resultado pela amortização dos intangíveis de direito de uso,
to na legislação em vigor, pode ocorrer baseada em programas espontâneos 14 Adiantamento de clientes. Adiantamento de clientes representa o trans- representados na linha de depreciação e amortização, assim como, pela atualização
mantidos pelas empresas ou em acordos com os empregados ou com as enti- porte pago e não utilizado decorrente da modalidade de contrato com cláusula monetária do passivo correspondente, com impacto no resultado financeiro. demonsdades sindicais. Dessa forma, no exercício findo em 31/12/2020, a Sociedade ship-or-pay. Essa modalidade ocorre quando não é alcançada a quantidade trado na Nota Explicativa 22. 16 Contingências. A Sociedade é parte envolvida em
mantinha provisionado o saldo de R$ 6.772 (8.365 em dezembro de 2019), a mínima estabelecida em contrato para a efetivação do transporte ora contra- processos de natureza trabalhista no valor total de R$ 1.060 (R$ 604 em 31/12/2019),
tado. Em 31/12/2020 a Sociedade possuía como adiantamento de clientes
título de bonificação para os seus empregados.
referentes a diferença de piso salarial cobrados pelos funcionários da empresa JR
Vencimento Encargos
2020
2019 o valor de R$ 2.316 (R$ 4.999 em 31/12/2019). A realização desses valores & Santos Serviços Ltda. ME, empresa esta contratada pelo Consórcio Etanol res13 Financiamentos
para
receita
se
dá
à
medida
em
que
o
cliente
efetua
o
transporte
do
volume
já
Banco Nacional de
pago conforme critério definido no contrato ou após a prescrição do prazo para ponsável pela construção dos terminais e dutos do 1º e 2º trecho. A Administração
Desenvolvimento Econômico
da Sociedade, baseada na legislação pertinente e na opinião de seus consultores
e Social – BNDES
15/12/2042 TLP+2,15%* 1.561.189 1.218.795 carregamento do volume mínimo pendente. 15 Arrendamentos. A Sociedade jurídicos, classifica esse risco de perda como provável.Em 31/12/2020, a Sociedade
avaliou
informações
detalhadas
dos
contratos
onde
poderia
haver
operação
de
(-) Custos a apropriar
(17.019) (13.239)
é parte em 9 processo, os quais a probabilidade de perda foi estimada como possível,
1.544.170 1.205.556 arrendamento de um ativo identificável, inclusive aqueles elaborados em forma pelo montante de R$ 2.111. A Sociedade possuía um processo arbitral que em abril de
de
prestação
de
serviços
e
constatou
que
os
indicados
abaixo
possuem
esta
Passivo circulante (i)
54.878
8.341
2019 foi concluído de forma desfavorável contra a Sociedade e em favor da Petrobras
Passivo não circulante (i)
1.489.292 1.197.215 caracteristica: - Compartilhamento de faixa Uberaba – Paulínia; - Subarrenda- Transporte S.A. (TRANSPETRO). Em 30/12/2020, foi assinado pela Sociedade e a
mento
–
Filial
Guararema;
Subarrendamento
–
Filial
Guarulhos;
Subarrenda* Taxa média do financiamento.
TRANSPETRO, com a interveniência dos acionistas da LOGUM, termo de acordo
(i) Totais do passivo circulante e não circulante líquidos de custos de captação. mento – Área de passagem do duto Uberaba; - Subarrendamento – Terminal extrajudicial, o qual definiu os termos aplicáveis ao pagamento da dívida. O referido
de
Ribeirão
Preto;
Contrato
de
locação
–
Duque
de
Caxias;
Contrato
de
Movimentação do financiamento
termo não afeta eventuais pleitos da Sociedade contra a controladora da TRANSPESaldo em CaptaJuros Amorti- Saldo em locação – Sede Rio de Janeiro. A Sociedade utilizou a taxa de 10% a.a para TRO, PETROBRAS. O acordo firmado possui as seguintes principais características:
fins
do
valor
presente
de
tais
fluxos
de
pagamentos
dos
contratos
classificados
31/12/2019
ções incorridos zações 31/12/2020
• Valor final da dívida: R$ 455.000; • Desconto de R$ 19.000, em contrapartida à
Principal da dívida
1.206.626 247.133
92.075
- 1.545.834 como arrendamentos. A posição ativa e passiva das operações da Sociedade renúncia de direitos pela Logum contra a TRANSPETRO (definidos no termo); • Prazo
que
contém
arrendamentos,
em
31/12/2020
e
31/12/2019,
estão
expostas
conJuros da dívida
12.169
29.097 (25.911)
15.355
de pagamento de 8 anos, sendo 4 de carência; • Taxa de desconto utilizada para o
Custos a apropriar
(13.239) (4.637)
857
(17.019) forme quadro a seguir:
cálculo do valor presente de 8,92 a.a.; e • Valor a ser pago pela Petrobras diretamente
Direito
de
uso
de
ativos
Total
1.205.556 242.496
122.029 (25.911) 1.544.170
à TRANSPETRO: R$76.406. Como parâmetro de definição da taxa de desconto, a
CompartilhaTerreSala
a. Moeda nacional – BNDES. Em 27/12/2018, a Sociedade assinou com o
Sociedade considerou as incertezas trazidas pelas mudanças no mercado e na ecomento
de
faixa
nos
comercial
Total
BNDES um novo contrato de financiamento, convertendo, dessa forma, a dívida
nomia em decorrência da Pandemia, e determinou que o custo da dívida com o BNAdoção
inicial
CPC
06
(R2)/
IFRS
16
32.807
11.814
1.079
45.700
para o longo prazo. Esse Financiamento de Longo Prazo (FLP) tem o valor conDES é o que melhor representa o risco da Sociedade. Tendo em vista que a obrigação
Amortização
(619)
(224)
(617)
(1.460)
tratado de R$ 1.811.000, utilizado para quitar o empréstimo ponte e financiar
a pagar à TRANSPETRO já havia sido reconhecida, a Sociedade procedeu aos ajusEm
31/12/2019
32.188
11.590
462
44.240
a construção de novos trechos de operação da Fase I. Os subcréditos deste
tes necessários para atualizar a obrigação ao valor presente como base no acordo
Adições
458
458
financiamento estão divididos da seguinte forma: Subcrédito A, utilizado para
extrajudicial em 31/12/2020, com base nos dados acima, registrando em 31/12/2020
Amortização
(619)
(224)
(506)
(1.349)
quitar o Empréstimo Ponte com o BNDES. • Subcrédito A1: no valor de R$
obrigação a pagar de R$ 305.269 e crédito a receber da Petrobras de R$76.406, com
Em
31/12/2020
31.569
11.366
414
43.349
671.782; • Subcrédito A2: no valor de R$ 287.907; Subcrédito B, destinado a
um efeito líquido do resultado do exercício de R$ 228.862.
investimentos relativos à implantação de poliduto para transporte de etanol e
17
Transações
com
partes
relacionadas
derivados com extensão aproximada de 92 km entre São Caetano do Sul/SP
31/12/2020
31/12/2019
e Guararema/SP, além de terminal em Guarulhos/SP e demais investimentos
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo Não
no projeto utilizados para financiar novos trechos de operação. • Subcrédito B1:
Circulante Não Circulante
Circulante Circulante
no valor de R$ 455.309; • Subcrédito B2: no valor de R$ 195.132; Subcrédito C,
Contas
Direitos de
Passivo
Passivo
Contas
Passivo
Passivo
destinado a investimentos relativos à implantação de poliduto para transporte
a receber uso de ativos Resultado Circulante Não Circulante a receber Intangível Resultado Circulante Não Circulante
de etanol e derivados com extensão aproximada de 36 km entre Guararema/
8.279
53.128
4.506
48.663
SP e São José dos Campos/SP, além de ampliação de capacidade (Revamp) Copersucar S.A.
82.602
43.259 (40.589)
138.388
234.420
4.440
43.691 (20.789)
17.255
44.618
no duto RP18 da Petrobras. • Subcrédito C1: no valor de R$ 140.396; • Sub- Grupo Petrobras S.A
crédito C2: no valor de R$ 60.170. A taxa de juros dos subcréditos A1; B1; C1 Grupo Raízen
5.977
65.132
1
7.975
92.129
1
corresponde à taxa composta (i) pela variação acumulada do Índice Nacional de Combustiveis S.A.
96.858
43.259
77.671
138.389
234.420
16.921
43.691 120.003
17.256
44.618
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado pelo IBGE, calculado de forma
pro rata temporis, (ii) pela taxa de juros prefixada de 2,98 % ao ano e (iii) pelo A Sociedade possui transações com empresas do Grupo Raízen Combustíveis 08/09/2020, no valor de R$ 5.160. Em 07/10/2020, o Conselho de Adminisspread do BNDES de 2,40 % ao ano. Esses subcréditos correspondem a 70% S/A, Petrobras S.A, e Copersucar S.A., referentes aos contratos de transporte e
da linha de crédito do FLP e são cobertos por garantias corporativas dos sócios armazenamento de etanol para os trechos mencionados na nota explicativa 1. A tração da Sociedade deliberou pelo aumento de capital social, no valor de R$
Copersucar e Raízen. A taxa de juros dos subcréditos A2; B2; C2 corresponde Sociedade possui também transações com a Transpetro e Petrobras, referentes 28.200. Os aportes de capital relativo a esse montante foram realizados em
à taxa composta (i) pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao aos contratos de prestação do serviço de transporte e armazenagem nos pon- 09/10/2020 no valor de R$ 9.771, e em 16/10/2020, no valor de R$ 18.429.
Consumidor Amplo (IPCA) divulgado pelo IBGE, calculado de forma pro rata tos de recepção e entrega nos terminais Pós-Paulínia, Operação e Manutenção 19 Receitas operacionais líquidas
2020
2019
temporis, (ii) pela taxa de juros prefixada de 2,98 % ao ano e (iii) pelo spread e Subarrendamento do Terreno para o Terminal Terrestre de Ribeirão Preto, Receitas de serviços prestados
177.124
211.501
do BNDES de 1,55 % ao ano. Esses correspondem a 30% da linha de crédito Uberaba, Guararema e Guarulhos, e Compartilhamento de Faixa entre o Trecho Serviços de transporte
19.105
5.043
do FLP e são cobertos por fianças bancárias emitidas pelo sócio Petrobras. de Uberaba à Paulínia. Devido ao início da aplicação das normas contábeis Serviços de armazenagem
6.610
5.070
Além das garantias prestadas pelos acionistas, a Logum assinou 3 contratos previstas pelo IFRS 16 / CPC 06 (R2), conforme nota explicativa 15, os contra- Serviços de transbordo
11.543
1.203
de garantias com o BNDES, descritos abaixo: • Penhor de Ações da Logum: tos referentes ao Compartilhamento de Faixa e Subarrendamento de Terrenos Serviços de transporte rodoentrega
6
cada acionista institui, em favor do BNDES, penhor da totalidade das ações de passaram a impactar o resultado pela amortização dos intangíveis de direito de Outras
214.382
222.823
emissão da Logum e quaisquer ações ordinárias ou preferenciais que venham uso, representados na linha de depreciação e amortização, assim como, pela
a ser adquiridas por cada acionista no futuro, bem como todos os dividendos, atualização monetária do passivo correspondente. Remuneração de execu- Deduções sobre faturamento
(22.033)
(24.408)
lucros, rendimentos, direitos, juros sobre capital próprio, distribuições e demais tivos. A remuneração dos diretores e das demais pessoas chave da Adminis- ICMS
(14.962)
(9.531)
valores a serem recebidos ou de qualquer outra forma a serem distribuídos a tração durante o período findo em 31/12/2020 foi de R$ 10.707, (R$ 13.963 em COFINS
(3.248)
(1.897)
cada acionista mediante permuta, venda ou qualquer outra forma de alienação 31/12/2019). 18 Patrimônio líquido. Em 31/12/2020 e 31/12/2019, a quantida- PIS
(1.257)
(473)
de suas respectivas ações. • Alienação Fiduciária do Lastro de Etanol: para as- de de ações do capital social, subscrito e integralizado, estava assim distribuída: ISS
Descontos e abatimentos
(144)
(34)
2020
2019
segurar o pagamento de quaisquer obrigações decorrentes do FLP, tais como o
(41.644)
(36.343)
Quantidade
%
Quantidade
%
principal da dívida, juros, comissões, pena convencional, multas e despesas, a Acionistas
172.738
186.480
Logum se obrigou a constituir em garantia, em favor do BNDES, a propriedade Petróleo Brasileiro S.A.
4.468.506.970 30,00 4.084.321.462 30,00 Todos os valores que compõem as receitas líquidas integram a base para o
fiduciária do lastro de etanol de titularidade da Logum. • Cessão Fiduciária de - Petrobras
4.468.506.970 30,00 4.084.321.462 30,00 cálculo de imposto de renda e contribuição social.
Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças: esse contrato constitui e Raízen Energia S.A.
2020
2019
4.468.506.970 30,00 4.084.321.462 30,00 20 Custos dos serviços prestados
regula a cessão fiduciária e a vinculação dos recebíveis da Logum (receitas de Copersucar S.A.
(67.628)
(68.793)
1.489.502.321 10,00 1.361.440.489 10,00 Depreciação e amortização
contratos com os clientes, aportes de acionistas, indenizações de seguradoras Uniduto Logística S.A.
(10.447)
(8.852)
14.895.023.231 100,00 13.614.404.875 100,00 O&M (a)
etc.), em favor do BNDES, como garantia de pagamento; Como covenants a Total
(68.914)
(69.147)
Logum deve fazer a manutenção de uma Conta Reserva equivalente a três Em 18/02/2020, o Conselho de Administração da Sociedade deliberou pelo au- Subcontratação transporte dutoviário (CDC) (b)
(8.223)
(9.308)
meses do serviço da dívida. De acordo com o contrato, o percentual de 20% mento de capital social, no valor de R$ 9.000. Este aporte de capital foi realizado Folha de pagamento e encargos
(3.020)
(3.022)
das receitas totais (em 31/12/2020 e 31/12/2019) deve permanecer em conta em 21/02/2020. Em 08/04/2020, o Conselho de Administração da Sociedade Seguros
(2.271)
(2.425)
garantia. Outros detalhes sobre os Subcréditos do FLP estão na tabela abaixo: deliberou pelo aumento de capital social, no valor de R$ 44.000. Os aportes de Energia elétrica
(4.727)
(2.963)
capital relativo a esse montante foram realizados em 08/05/2020 no valor de Custo de Transbordo
SubcréParcelas de
(1.080)
R$ 43.690, e em 27/05/2020, no valor de R$ 310. Em 17/06/2020, o Conselho Custo de Armazenagem
ditos
Prazo
Carência**
Amortização
(2.083)
(2.135)
A1 e A2* 2019 - 2035 Principal: até julho de 2021 171 parcelas mensais de Administração da Sociedade deliberou pelo aumento de capital social, no Manutenção Reparo Equipamentos
(8.253)
(6.029)
B1 e B2 2019 - 2042 Juros e Principal: até julho de 2021 257 parcelas mensais valor de R$ 12.000. Os aportes de capital relativo a esse montante foram re- Outros custos
(176.646) (172.674)
C1 e C2 2019 - 2042 Juros e Principal: até julho de 2022 245 parcelas mensais alizados em 10/07/2020 no valor de R$ 7.200, em 21/07/2020 no valor de R$
*A Logum pagará os juros do subcrédito A1 e A2 trimestralmente até jul/21, 3.200, em 22/07/2020 no valor de R$ 1.115 e em 31/07/2020, no valor de R$ (a) Os custos com O&M referem-se a operação e manutenção do Terminal
85. Em 12/08/2020, o Conselho de Administração da Sociedade deliberou pelo Terrestre de Ribeirão Preto e duto que liga os municípios de Ribeirão Preto à
sempre nos meses de janeiro, abril, julho e outubro.
aumento de capital social, no valor de R$ 8.600. Os aportes de capital relativo Paulínia, além do Terminal Terrestre de Uberaba e duto que liga os municípios
**Ao final da carência, os pagamentos de principal e juros serão mensais.
Em março de 2019, foi liberada pelo BNDES parcela do Financiamento de Lon- a esse montante foram realizados em 04/09/2020 no valor de R$ 3.440, e em de Uberaba e Ribeirão Preto.
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(a) Os custos de Subcontratação Transporte Dutoviário (CDC – Contrato de A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacio- dívida de longo prazo, veja maiores detalhes na nota explicativa 13. c. Risco de
Disponibilidade de Capacidade) referem-se ao contrato firmado com a Petro- nais e controles internos visando assegurar sua liquidez e rentabilidade. A política mercado. Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado
bras Transporte - Transpetro, para prestação do serviço de transporte e arma- de controle consiste em acompanhamento permanente das condições contratadas - tais como as taxas de juros, volumes movimentados e câmbio - irão afetar os
versus condições vigentes no mercado. Em 31/12/2020 e 31/12/2019, a Sociedade ganhos da Sociedade ou o valor de seus instrumentos financeiros. O objetivo
zenagem nos pontos de recepção e entrega nos terminais pós Paulínia.
2020
2019 não possuía nenhum instrumento financeiro derivativo para mitigar os riscos asso- do gerenciamento de risco de mercado é administrar e controlar as exposições
21 Despesas gerais e administrativas
Folha de pagamento e encargos
(17.992)
(20.977) ciados aos seus instrumentos financeiros e durante os períodos também não efetuou a esses riscos, dentro de parâmetros aceitáveis e coerente com as diretrizes da
Assessoria e consultoria de engenharia
(1.297)
(1.518) aplicações de caráter especulativo ou quaisquer outros ativos de risco. Os resultados Administração da Sociedade. c.1 Risco de taxas de juros. Decorre da possiDespesas de ocupação
(371)
(545) estão condizentes com as políticas e estratégias definidas pela Administração da bilidade da Sociedade sofrer ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de
Sociedade. Os instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado se apro- taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Análise de
Serviços de auditoria, contabilidade e honorários
advocatícios
(1.402)
(1.718) ximam do valor justo desses instrumentos financeiros, devido à suas característi- sensibilidade. A seguinte análise de sensibilidade foi realizada para os instruViagens e estadias
(240)
(709) cas específicas e/ou naturezas de curto prazo dos mesmos. Todas as operações mentos financeiros com risco de juros variáveis, considerando que o cenário
Despesas com comunicação
(179)
(205) com instrumentos financeiros estão reconhecidas e estão demonstradas abaixo em provável é a atualização dos financiamentos até as suas respectivas datas de
vencimento, pelas mesmas taxas de juros contratados (vide nota explicativa nº
Locação de utensílios e equipamentos
(76)
(80) 31/12/2020 e 31/12/2019:
13), e que os cenários possível e remoto consideram a variação desse risco de
Conservação e manutenção
(1.001)
(892)
31/12/2020
31/12/2019
Publicidade
(105)
(295)
Valor
Valor
Valor
Valor 25% e 50%, respectivamente.
Suporte Técnico Sistemas
(599)
(600)
contábil
justo contábil
justo Em 31/12/2020
Cenários
Hospedagem Acesso TI
(986)
(1.058) Caixa e equivalentes de caixa
106.546
106.546
840
840
Provável
Possível
Remoto
Seguros
(61)
(131) Títulos e valores mobiliários
10.412
10.412
71.547
71.547 Financiamentos expostos à
Provisão para contingências
373
(1.214) Contas a receber
3.323
3.323
2.465
2.465 variação da TLP
1.561.189
1.565.028
1.568.867
Despesas com arbitragem
(232.659)
- Clientes - Partes relacionadas
96.858
96.858
16.921
16.921 c.2 Risco de volume. Decorre da possibilidade da não realização dos voluDepreciação e amortização administrativa
(2.346)
(3.737) Fornecedores
19.851
19.851
16.331
16.331 mes de etanol a serem movimentados pela Sociedade que foram baseados nas
Outras (despesas) receitas
(1.093)
(1.163) Financiamentos
1.544.170 1.544.170 1.205.556 1.205.556 projeções das consultorias independentes contratadas pela mesma. c.3 Risco
(260.034)
(35.404) Contas a pagar
5.841
5.841
5.637
5.637 de câmbio. Não há exposição para a Sociedade em 31/12/2020, pois não há
2020
2019 Contas a Pagar - Partes
22 Resultado financeiro líquido
saldo em aberto em moeda estrangeira. 24 Cobertura de seguros. A Socierelacionadas
328.514
328.514
16.629
16.629 dade adota a política de contratar cobertura de seguros para riscos de perda e
Receitas financeira
Rendimentos das aplicações financeiras
1.134
2.975 As operações da Sociedade estão sujeitas aos fatores de riscos abaixo descri- contaminação de carga, ambientais, de incêndio, de explosão, de danos elétriVariações monetárias
9.102
455 tos: • Risco de crédito; • Risco de liquidez; • Risco de mercado (juros, volume cos e responsabilidade civil por montantes considerados suficientes para cobrir
Outras receitas financeiras
104
371 e câmbio). a. Risco de crédito. Decorre da possibilidade de a Sociedade so- eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As principais co10.340
3.801 frer perdas decorrentes de inadimplência de suas contrapartes ou de institui- berturas de seguros em vigor em 31/12/2020 contratadas pela Sociedade são:
Despesas financeiras
ções financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros. No Seguros da Operação
Coberturas até (R$ mil)
Despesas com juros de financiamentos
(102.447)
(81.485) que tange às instituições financeiras, a Sociedade somente realiza operação Transporte
35.000
Comissões e fianças bancárias
(40)
(2.126) com instituições financeiras de baixo risco avaliadas por agências de rating. A Riscos Operacionais
438.577
Custos com financiamentos
(857)
(1.741) exposição da Sociedade ao risco de crédito de clientes é influenciada, princi- Responsabilidade Civil
30.000
Despesas com juros de arrendamento
(4.288)
(4.346) palmente, pelas características individuais de cada cliente. O risco de crédito Responsabilidade Civil (Directors & Officers)
20.000
Outras despesas financeiras
(244)
(692) é diminuído em função de a Sociedade realizar a análise de crédito e operar Riscos Ambientais
50.000
(107.876)
(90.390) substancialmente com partes relacionadas. O valor contábil dos ativos financei- 25 Eventos Subsequentes. Em 11/01/2021 ocorreu o pagamento da entrada da
(97.536)
(86.589) ros representa a exposição máxima do crédito. b. Risco de liquidez. Risco de dívida citada na Nota Explicativa 16 no montante de R$ 86.700. Em 05/02/2021
Os juros de financiamento associados ao 1º e 2º trecho foram capitalizados até o liquidez é o risco em que a Sociedade irá encontrar dificuldades em honrar com ocorreu o kick off meeting da empresa contratada para a construção do trecho Guainício das operações comerciais (agosto de 2013 e abril de 2015 respectivamente), as obrigações associadas com seus passivos financeiros, que são liquidados rarema – São José dos Campos. O duto ligará a EBGUA (Estação de Bombas de
e após estes períodos os juros da dívida vêm sendo apropriados no resultado da com pagamentos à vista, ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Socie- Guararema) diretamente a base de clientes em São José dos Campos, aumentanSociedade, com pagamentos apenas a partir de outubro de 2016. Com a assinatura dade na administração da liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre do a capacidade de entrega da companhia e alcançando novos mercados.
do contrato de financiamento de longo prazo junto ao BNDES (nota explicativa nº13), tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob Wagner Biasoli - Diretor Presidente | Marcela Vianna - Diretora Financeira
a Sociedade iniciou a construção da Fase I da operação e, em consequência, um condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco
Contador responsável
novo período de capitalização de juros. 23 Instrumentos financeiros e gerencia- de prejudicar a reputação da Sociedade. A administração da Sociedade, em
BPO Innova RJ Serviços - Contábeis S/S - CRC/ RJ-006512/O-5
mento de riscos. A Sociedade mantém operações com instrumentos financeiros. 27/12/2018, assinou a conversão do financiamento obtido com o BNDES em
José Carlos Ramalhete Dias - Contador CRC RJ - 111.345/O-1
Parecer do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal da Logum Logística S.A. (“Logum” ou “Companhia”), de acordo com o disposto no art. 163, da Lei n° 6.404/76, examinou as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício findo em
31/12/2020, inclusive o Balanço Patrimonial e as Demonstrações do Resultado, acompanhadas de Notas Explicativas, Relatório da Administração e Relatório dos Auditores Independentes. Com base nas informações e esclarecimentos
apresentados pelos representantes da Companhia, assim como pelos Auditores Independentes, este Conselho Fiscal, por unanimidade de seus membros e sem ressalvas, opina favoravelmente quanto ao encaminhamento das Demonstrações Financeiras da Logum referentes ao exercício findo e m 31/12/2020 aos acionistas da Companhia, nos termos em que se encontram, para deliberação em Assembleia Geral. Rio de Janeiro, 22/03/2021. Eduardo Abrahão de Souza
- Conselheiro Titular; Vanessa Siqueira Samejima - Conselheira Titular; Rodrigo Cesar Caldas de Sá - Conselheiro Titular.
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras. Ao Conselho de Administração e aos Acionistas da Logum Logística S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Logum Logística S.A.
(“Sociedade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Logum Logística S.A. em 31/12/2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Sociedade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos - Demonstração do valor adicionado. A demonstração do valor
adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31/12/2020, elaborada sob a responsabilidade da administração da Sociedade, cuja apresentação não é requerida às sociedades anônimas de capital fechado, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Sociedade. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está reconciliada com as demais demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e
se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente preparada, em todos os aspectos
relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A
administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Sociedade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso,
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Sociedade. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 22/03/2021. KPMG Auditores Independentes CRC SP-014428/O-6 F-RJ; Bernardo Moreira Peixoto Neto Contador CRC RJ-064887/O-8.

ZENIT PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 72.051.675/0001-70
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Apresentamos a V.Sas. as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019
e 2018. Ficamos à inteira disposição dos Senhores para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. A DIRETORIA.
BALANÇOS PATRIMONIAIS 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais)
Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
9.464 1.126 9.473 1.126
Títulos e valores mobiliários
22.052 41.608 22.052 41.608
Contas a receber
37
37
Estoques
422
422
422
422
Imposto de renda e contribuição social a
recuperar
190
228
190
228
Outros ativos circulantes
89
63
89
63
Total do ativo circulante
32.217 43.484 32.226 43.484
Ativo não circulante mantido para venda
- 2.960
- 2.960
Não circulante
Adiantamento para futuro aumento de capital
45
48
20
Depósitos judiciais
14
14
31
Imposto de renda e contribuição social a
recuperar
15.207 14.262 15.207 14.262
Investimentos
4.565 4.464 4.565 4.464
15.963 16.220 15.963 16.220
Imobilizado
Total do ativo não circulante
35.794 34.994 35.769 34.977
Total do ativo
68.011 81.438 67.995 81.421
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)
Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas
(8.953) (8.665) (9.209) (8.913)
Resultado na baixa de imobilizado
(232)
- (232) (1.670)
Resultado na baixa de outros ativos
213
182
Outras receitas operacionais
146
36
146
36
Prejuízo antes do resultado financeiro e
(8.826) (8.629) (9.113) (10.547)
dos investimentos
Despesas financeiras
(11)
(13)
(11)
(13)
Receitas financeiras
2.488 3.370 2.488 3.370
Resultado de equivalência patrimonial
(691) (2.321) (404) (403)
Prejuízo do exercício
(7.040) (7.593) (7.040) (7.593)
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)
Controladora Consolidado
2019
Prejuízo do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do exercício

2018

2019

2018

(7.040) (7.593) (7.040) (7.593)
-

-

-

-

(7.040) (7.593) (7.040) (7.593)

Controladora
2019
2018

Passivo
Circulante
Fornecedores
202
297
202
298
Salários e encargos sociais
372
241
384
256
Obrigações tributárias
32
27
34
27
Adiantamento de venda de ativo
200
200
21
45
21
45
Contas a pagar a terceiros
Total do passivo circulante
627
810
641
826
Não circulante
Contas a pagar a partes relacionadas
44.220 51.378 44.220 51.378
Provisão para passivo a descoberto
30
33
44.250 51.411 44.220 51.378
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social (Nota 4)
55.704 54.745 55.704 54.745
Reserva de capital
2
2
Prejuízos acumulados
(32.570) (25.530) (32.570) (25.530)
23.134 29.217 23.134 29.217
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido
68.011 81.438 67.995 81.421
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)
Total do
Capital Reserva Prejuízos patrimônio
social de capital acumulados líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2017 54.745
2
(17.937)
36.810
Prejuízo do exercício
(7.593)
(7.593)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 54.745
2
(25.530)
29.217
Capitalização do saldo da reserva
2
(2)
Incorporação de empresas
957
957
Prejuízo do exercício
(7.040)
(7.040)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 55.704
(32.570)
23.134

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)
1. Contexto operacional e financeiro: A Zenit Participações S.A. (“Compa- ao valor justo por meio do resultado, como caixa e equivalentes de caixa e tínhia” ou “Zenit”) tem por objeto social a participação em outras sociedades tulos de valores mobiliários. c) Imobilizado - Registrado ao custo de aquisição
como sócia ou acionista. 2. Apresentação das Demonstrações Financei- ou construção, deduzida da depreciação acumulada, que é calculada pelo
ras: As presentes demonstrações financeiras (Controladora e Consolidado) método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil
são de responsabilidade da Administração e foram preparadas de acordo econômica dos bens. d) Investimentos - Os investimentos estão registrados
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposi- pelo método de equivalência patrimonial. e) Passivos circulantes e não circulantes – São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acresções da Lei das Sociedades por Ações e os pronunciamentos, orientações e cidos quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações moneinterpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). tárias incorridas. 4. Capital Social: A empresa tem capital social subscrito e
3. Principais Práticas Contábeis: a) Apuração do resultado - O resultado integralizado, composto por 2.179.619.891 ações ordinárias, nominativas e
é determinado em conformidade com o regime de competência. b) Ativos sem valor nominal (em 31 de dezembro de 2018 composto por 2.096.167.562
circulantes e não circulantes - Compreende principalmente ativos financeiros ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal).

DIRETORIA
Augusto Cesar R. de Urzedo Rocha Filho
Diretor

Consolidado
2019
2018

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)
Controladora Consolidado
2019 2018
2019 2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda e da
contribuição social
(7.040) (7.593) (7.040) (7.593)
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa
consumido nas atividades operacionais
Depreciação
180
172
180
172
Equivalência patrimonial
691 2.321
404
403
Juros e variações monetárias líquidos
(605) (653)
(605) (653)
Reversão da provisão para contingências
- (106)
- (106)
Baixa de depósito judicial por perda de
processos
194
194
Venda de ativo
(200)
(200)
Resultado na baixa de imobilizado
232
232 1.670
Resultado na baixa de outros ativos
(213)
(182)
(6.955) (5.665) (7.211) (5.913)
(Aumento) redução de ativos e aumento
(redução) de passivos
Contas a receber
37
46
37
46
Impostos e contribuições a recuperar
(502)
31
(502)
31
Fornecedores
(95)
156
(96)
157
Obrigações tributárias
195
224
197
224
Contas a pagar a partes relacionadas
(7.182) (1.404) (7.182) (1.404)
Outros ativos e passivos
291
14
288
13
Caixa líquido consumido pelas atividades
operacionais
(14.211) (6.598) (14.469) (6.846)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Resgate de títulos e valores mobiliários
19.556 8.197 19.556 8.197
Adiantamento para futuro aumento de
capital em investidas
(792) (630)
(525) (382)
Caixa proveniente de incorporação
940
940
Valor da venda de ativo não circulante
3.000
200
3.000
200
Adições ao ativo imobilizado
(155) (139)
(155) (139)
Caixa líquido gerado pelas atividades de
investimentos
22.549 7.628 22.816 7.876
Aumento no caixa e equivalentes de caixa
8.338 1.030
8.347 1.030
Caixa e equivalentes de caixa no início do
exercício
1.126
96
1.126
96
Caixa e equivalentes de caixa no final do
exercício
9.464 1.126
9.473 1.126

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Victor Soledade Moraes Amaral Neto
Diretor

Maria Hilma Menezes Beiral
CRC RJ - 101335/O-1 - CPF 285.302.097-53
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Quarta-feira, 24 de março de 2021 l Monitor Mercantil

Aviação regional deve atrair R$ 1 bilhão em 2 anos

O

s investimentos
do Ministério da
Infraestrutura
(MInfra) no setor de aviação
regional, de 2019 ao final de
2021, vão chegar a quase R$
1 bilhão em equipamentos
de navegação aérea, reforma
e construção de novos aeroportos, nas cinco regiões do
país. A pasta afirmou nesta
terça-feira que os recursos
direcionados por meio da Secretaria Nacional de Aviação
Civil (SAC) e da Empresa
Brasileira de Infraestrutu-

ra Aeroportuária (Infraero)
contemplam 112 municípios.
O objetivo é aumentar a
conectividade e possibilitar a
ampliação da oferta de voos
em todas as 27 unidades da
federação. “O governo federal está viabilizando uma
grande transformação no setor aéreo, com a melhoria da
infraestrutura, do ambiente
de negócios e com a desburocratização de processos,
buscando ampliar a presença
desse modal no interior do
Brasil”, destacou o secretário

executivo do MInfra, Marcelo Sampaio.
Parte dos investimentos
na aviação regional do Brasil
se dá por meio da Infraero.
Entre 2019 e 2020, a estatal investiu mais de R$ 610
milhões para a melhoria da
infraestrutura em 49 aeroportos da sua rede, incluindo
terminais regionais e também
de algumas capitais. De acordo com a Infraero, os recursos utilizados somente em
aeroportos com perfil regional representaram 43,6% do

total investido no biênio.
A meta do governo é chegar a 2025 com 200 cidades
oferecendo voos regulares.
Em 2019, havia 128 aeroportos brasileiros operando
de forma regular, de acordo
com a Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac). A partir
de 2020, a pandemia afetou a
oferta de voos. Atualmente,
apenas 96 localidades estão
sendo atendidas, por conta
das restrições e da queda de
demanda. Com a diminuição
do fluxo de passageiros, o

MInfra tem buscado acelerar
obras de reforma e ampliação
em diferentes aeroportos.
“Temos o desafio urgente
e global de superar a pandemia e, num segundo momento, de retomar o crescimento
da aviação em nosso país”,
destaca o secretário nacional
de Aviação Civil do MInfra,
Ronei Glanzmann. Parte da
estratégia, lembra o secretário, depende de equipamentos adequados e obras de
modernização da infraestrutura. Por isso, a ordem no mi-

nistério é focar no trabalho
para permitir, superados os
desafios sanitários, que cada
vez mais brasileiros tenham
acesso ao transporte aéreo.
A região amazônica, com
muitos municípios isolados
e sem ligação rodoviária é a
prioridade. Desde 2019, cerca de R$ 200 milhões estão
sendo destinados para obras
e aquisição de equipamentos
em 25 aeroportos, localizados no interior do Acre, do
Amapá, do Amazonas, de
Mato Grosso e do Pará.

RIOCENTRO S/A. - CENTRO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS DO RIO DE JANEIRO
CNPJ/MF nº 42.587.568/0001-09 - NIRE 33.3.0007331-1

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO BALANÇO 2020. Cumprindo as disposições legais e estatutárias, apresentamos o Balanço Patrimonial do RIOCENTRO S.A., referente ao exercício findo em 31/12/2020. No exercício de 2020 foi mantida,
em grande parte a dependência dos recursos do Tesouro Municipal face às despesas correntes, envolvendo: pessoal e encargos sociais, material de consumo e expediente, e pagamento de sentenças e depósitos recursais, mediante decisão
do judiciário. O total da despesa realizada com subvenções do Tesouro Municipal atingiu em 31/12/2020, a cifra de R$ 8.149.496,46. Com recursos próprios, foram arcadas as despesas com prestação de serviços em geral e pagamentos às
concessionárias de serviços, o que monta a cifra de R$ 353.287,35. Em virtude de suas atribuições estatutárias, O RIOCENTRO S.A, denominado RIO EVENTOS ESPECIAS, tem como objeto a promoção, realização e exploração de eventos em
consonância com a política municipal, avaliando a conveniência e oportunidade do evento, captando recursos e auxiliando na gestão do sistema de legalização; podendo, para atingir suas finalidades, receber doações e patrocínios, firmar convênios
e parcerias junto à iniciativa privada, órgãos públicos, entidades nacionais ou internacionais, bem como exercer outras atividades que impliquem direta ou indiretamente na promoção do setor de eventos e no fortalecimento da atividade econômica
e desenvolvimento local. Foi de 04 o estoque de unidades processuais trabalhistas de risco provável verificado ao final do exercício de 2020 para a empresa. Sendo que não houve unidades processuais como risco provável no curto prazo, e
as 04 unidades processuais como risco provável no LP teve como provisionamento o valor de R$ 262.000,00. O número de 1 unidade processual cível como sendo de risco provável, tendo como provisionamento o valor de R$ 35.151.860,82.
BALANÇO PATRIMONIAL 2020
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Depósitos Judiciais
207.255,48 2.793.895,63
Exercício
Exercício
8.584,50 358.563,21
Dezembro/2020 Dezembro/2019 Outros Créditos
Especificação
Atual
Anterior
Ativo
1.217.827,01 4.338.591,48
Receita Bruta
7.955.929,15 10.208.895,22 Total
Ativo Circulante
Receita Econômica com Exploração de Bens
Na rubrica “Depósitos Judiciais” destaca-se variação devido à baixa em 2020
Caixa e Equivalente de Caixa
138.074,10
229.908,70 e Serviços
46.423,44
46.423,44 de quatro depósitos com valores expressivos, em Outros Créditos destacamos
Créditos a Curto Prazo
1.217.827.01
4.338.591,48 Subvenções
7.909.505,71 10.162.471,78 a baixa pelo recebimento judicial de valores da ABRAS. 4.3.2 – Realizável a
Estoques
711,84
2.234,69 Receita Líquida de Vendas e Serviços
7.955.929,15 10.208.895,22 LP. O valor apresentado neste grupo, na posição do exercício atual, refere-se a
Total do Ativo Circulante
1.356.612,95
4.570.734,87 Lucro / (Prejuízo) Bruto
7.955.929,15 10.208.895,22 créditos com expectativa de recebimento após o término do exercício seguinte
Ativo Não Circulante
Despesas Administrativas e Tributárias (8.047.830,54) (8.117.581,08) (31/12/2021) conforme o detalhamento apresentado a seguir:
Realizável a LP
256.879,40
260.243,99 Pessoal e Encargos
(7.468.375,07) (7.321.860,10) Desdobramento
31/12/20-R$ 31/12/19-R$
Investimentos
529,74
529,74 Uso de Material de Consumo
(1.522,85)
(3.741,07) Créditos Tributários a Compensar
132.952,06 132.316,69
Intangível
882,50
882,50 Contratação de Serviços
(573.353,79)
(784.478,90) Depósitos Judiciais
10.000,00
10.000,00
Total do Ativo Não Circulante
258.291,64
261.656,23 Tributárias
(4.578,83)
(7.501,01) Outros Créditos
113.927,34 117.927,30
1.614.904,59
4.832.391,10 Resultado Financeiro Líquido
Total do Ativo
4.839,92
23.074,41 Total
256.879,40 260.243,99
Passivo e Patrimônio Líquido
Receitas Financeiras
6.708,08
25.554,77 Na rubrica “Outros Créditos” os valores referem-se a tributos a compensar.
Passivo Circulante
Despesas Financeiras
(1.868,16)
(2.480,36) 4.3.3 – Imobilizado. Os itens do ativo imobilizado, estão detalhados da seguinte forma:
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a
Resultado com Avaliação Patrimonial
159.781,34
570.044,82
Custo de DepreciaValor
Valor
Pagar a Curto Prazo
854.677,49
1.117.247,02 Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas
159.781,34
570.044,82
aquisição ção/ AmorLíquido
Líquido
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo
27.721,63
177.563,45 Outras Receitas e Despesas Operacionais (7.816.439,41) (22.134.017,18)
em tização em Contábil em Contábil em
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
370,50
396,91 Outras Receitas Operacionais
0,00
12.230,54 Bens móveis
31/12/20-R$ 31/12/20-R$ 31/12/20-R$ 31/12/19-R$
Provisões a Curto Prazo
0,00
2.307.059,94 Outras Despesas Operacionais
(7.816.439,41) (22.146.247,72) Máquinas e Equipamentos
2.043,48 (2.043,48)
Demais Obrigações a Curto Prazo
318.628,86
326.367,44 Resultado Operacional
(7.743.719,54) (19.449.583,81) Móveis e Utensílios
2.445,51 (2.445,51)
Total do Passivo Circulante
1.201.398,48
3.928.634,76 Lucro / (Prejuízo) antes do IR e da
Equip. Proces. de Dados
937,91
(937,91)
Passivo Não Circulante
Contribuição Social
(7.743.719,54) (19.449.583,81) Total
5.426,90 (5.426,90)
Provisões a LP
35.413.860,82 28.182.069,07 Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período
(7.743.719,54) (19.449.583,81) 4.3.4 – Intangível. Os valores do ativo intangível estão registrados pelo método
Resultado Diferido
30.948,96
77.372,40 Quantidade de Ações
79.295.844
79.295.844 do custo deduzido da amortização calculada pelas taxas máximas definidas
Total do Passivo Não Circulante
35.444.809,78 28.259.441,47 Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$
(0,0977)
(0,2453) pela Receita Federal do Brasil.
Patrimônio Líquido
Custo de Depreciação/ Valor Líquido Valor Líquido
DEMONSTRAÇÃO
DAS
MUTAÇÕES
DO
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
Patrimônio Social e Capital Social
79.295.844,00 79.295.844,00
aquisição em Amortização Contábil em Contábil em
Ações
Resuttados Acumulados
(114.327.125,73) (106.651.507,19)
Bens
31/12/20-R$ em 31/12/20-R$ 31/12/20-R$ 31/12/19-R$
Resultados em Te(-) Ações / Cotas em Tesouraria
(21,94)
(21.94)
3.340,00
(3.340,00)
Total Softwares
Total do Patrimônio Líquido
(35.031.303,67) (27.355.685,13) Mutações no Período Capital Social Acumulados souraria
Marcas e Patentes
882,50
882,50
882,50
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido
1.614.904,59
4.832,391,10 Saldo Inicial do
4.222,50
(3.340,00)
882,50
882,50
Exercício Anterior
79.295.844,00 (87.201.923,38) (21,94) (7.906.101,32) Total
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31/12/2020 Resultado do Exercício
- (19.449.583.81)
- (19.449.583,81) 4.3.5 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar
1. Contexto Operacional. O Riocentro S/A – Centro de Feiras, Exposições e Con- Saldo Final Exercício
Estão registrados em curto prazo, nas contas no Passivo Circulante, sendo o
gressos do Rio de Janeiro, é uma S.A. de Economia Mista, controlada pelo Muni- Anterior/Início do Atual 79.295.844.00 (106.651.507.19) (21,94) (27.355.685,13) saldo composto da seguinte forma:
cípio do Rio de Janeiro, criada pela Lei Estadual nº 82 de 29/09/1976, vinculada à Ajustes de Exercícios
Conta
31/12/20-R$ 31/12/19-R$
Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública – SEGOV conforme Decreto Anteriores
68.101,00
68.101,00 Pessoal a Pagar
552.578,30 723.134,17
48.340 de 01/01/2021. A missão institucional é de promover a realização e explora- Por Retificação
68.101,00
68.101,00 Encargos Sociais a Pagar
302.099,19 394.112,85
ção de eventos na Cidade do Rio de Janeiro, em estreita consonância com a política Resultado do Exercício
- (7.743.719.54)
- (7.743.719,54) T otal
854.677,49 1.117.247,02
municipal de desenvolvimento, podendo, para atingir suas finalidades, estabelecer Saldo Final do
4.3.6 – Fornecedores e Contas a Pagar. Nesse grupo de contas, estão regisa articulação e interlocução necessária com os Órgãos da Administração Direta e Exercício Atual
79.295.844,00 (114.327.125,73) (21,94) (35.031.303,67) tradas as obrigações a pagar relativas, principalmente, a serviços prestados,
Indireta, demais níveis do Governo, iniciativa privada e organizações internacionais
materiais e bens entregues até o último dia do encerramento do exercício. As
Fonte de
e organizações não governamentais; assistir tecnicamente às empresas do setor
Recursos
R$
% despesas, no total de R$27.721,63, foram devidamente empenhadas e estão
e à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – PCRJ nos processos de legalização Receitas
Própria
6.120,71 1,62 classificadas como Passivo Financeiro. 4.3.7 – Obrigações Fiscais. Os valores
e macro planejamento dos eventos, avaliando a conveniência e oportunidade do Aplicações Financeiras
registrados nessa conta no curto prazo referem-se a Obrigações Tributárias a
evento, captando recursos e auxiliando na gestão do sistema de legalização; criar, Recebimento Judicial 000234956.2005.819.0209
Própria 368.063,66 97,31 Recolher, conforme tabela a seguir:
apoiar, promover e auxiliar projetos e iniciativas que visem ao desenvolvimento de Abras - Proc.
31/12/20-R$ 31/12/19-R$
Própria
4.069,77 1,08 Conta
políticas de incentivos às Micro e Pequenas Empresas e médios e pequenos em- Outras
304,90
327,62
Total
378.254,14 100 COFINS a Recolher
preendedores individuais, necessários à preparação da Cidade para cada um dos
PIS(PASEP) a Recolher
65,60
69,29
eventos, podendo para atingir suas finalidades, dentro outras, receber doação e As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2020 de acordo Total
370,50
396,91
patrocínios, firmar convênios e parcerias junto à iniciativa privada, órgão públicos, com a sua fonte de custeio foram:
4.3.8 – Provisões. Estão registrados na conta de provisões a curto e LP, os
Fonte de
Valor
entidades e instituições a nível nacional e internacional; promover, inclusive com a
valores referentes a ações administrativas e judiciais trabalhistas e cíveis, que
Valor Pago
colaboração de entidades públicas ou privadas, atividades culturais, educativa, artís- Depesa Recursos Valor empenhado Liquidado
representam obrigações correntes provenientes de eventos já ocorridos, que
(Coberticas, esportivas, de interesse local; e promover o uso de uma política de marketing
tura)
R$ %
R$
%
R$
% apresentam possibilidade de perda consideradas como provável de haver deobjetivando o incremento da agenda de eventos da Cidade do Rio de Janeiro, bem
sembolsos de recursos, tendo sido registrados com base nas informações prescomo exercer outras atividades que impliquem direta ou indiretamente na promoção Pessoal e Tesouro
tadas pela Assessoria Jurídica da empresa e Procuradoria Geral do Município
do setor de eventos e no fortalecimento da atividade econômica e desenvolvimento Encargos Municipal 7.907.452,78 94,66 7.903.423,90 94,72 7.178.381,53 94,35 – PGM, conforme tabela a seguir:
local, atuando fundamentalmente na descentralização administrativa dos serviços Encargos
Curto Prazo
Longo Prazo
308.287,35 3,69 308.287,35 3,69 308.287,35 4,05
prestados pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro à população carioca. Para INSS/FGTS Própria
31/12/20-R$ 31/12/19-R$ 31/12/20-R$ 31/12/19-R$
Própria
138.048,12 1,65 132.014,31 1,58 121.731,66 1,60 Conta
execução de suas atividades a empresa recebe regularmente recursos financeiros Outras
- 2.307.059,94
262.000,00
220.000,00
8.353.788,25 100 8.343.725,56 100 7.608.400,54 100 Contingências
para cumprir os compromissos assumidos na execução das atividades fins da enti- Total
Trabalhistas
dade, provenientes das dotações orçamentárias do Orçamento Anual da PCRJ, se 4.2 – Balanço Financeiro. 4.2.1 – Transferências Financeiras Recebidas. Contingências Cíveis
- 35.151.860,82 27.962.069,07
configurando como uma empresa estatal dependente nos termos do inciso III do art.º Os valores registrados como Transferências Recebidas para a execução orça- Total
- 2.307.059,94 35.413.860,82 28.182.069,07
2º da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 2. Apresenta- mentária são registrados no Balanço Financeiro na coluna ingressos são proção das Demonstrações Contábeis. As demonstrações contábeis são apresenta- venientes da dependência financeira com o Tesouro Municipal, alcançando o Na rubrica “Contingências Trabalhistas” destaca-se variação devido à baixa em
das de acordo com as normas e regras contábeis estabelecidas pela Lei 6.404/76 e valor de R$ 8.149.496,46 em 31/12/2020. 4.2.2 – Restos a Pagar . Os valores 2020 de quatro provisões com valores expressivos, em “Contingências Cíveis” foi
pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), que consolida os inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2020, são demonstrados no Balanço realizada a atualização monetária. 4.3.9 – Demais Obrigações. Com exigibilidadispositivos da Lei 4.320/1964, das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC’s) Financeiro na coluna de ingressos como recebimentos extra-orçamentários de de curto prazo, apresenta os valores relativos a depósitos de cauções, valores
emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e Normas Brasileiras de Conta- para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária de retenções tributárias sobre obrigações trabalhistas e serviços faturados.
31/12/20-R$ 31/12/19-R$
bilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP’s), emitidas pelo Conselho Federal de empenhada demonstrada na coluna de dispêndios. A composição por fonte de Conta
7.662,49
15.384,79
Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes. As demonstra- recursos dos valores inscritos no exercício está apresentada na tabela a seguir: Consignatários Diversos
Pensão Alimentícia
997,53
1.002,81
RPP insRPN insções contábeis foram elaboradas com base nas informações inseridas no Sistema
Cauções - Conta Movimento
10.099,94
10.510,42
Fonte de
crito em
crito em
corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Inscrição de Restos
0,00
2.566,01
Recursos
31/12/20 -R$
% 31/12/20 -R$
% ISS sobre Faturas
Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realiza- a Pagar
201.272,06
176.627,91
- IRRF sobre Folha de Pagamento
das pela entidade, sendo de responsabilidade destes gestores as operações realiza- Pessoal e Encargos Tesouro Municipal 705.887,23 96,00
31.172,04
51.485,35
Própria
10.282,65 1,40
- INSS S/ Proventos Trabalhistas
das e registradas, bem como a ratificação das informações contidas na conferência Pessoal e Encargos
0,00
1.365,35
3.588,00 35,66 Retenções Diversas
das demonstrações. 3. Principais Práticas e Critérios Contábeis Adotados. 3.1. Serviços Operacionais Tesouro Municipal 19.155,14 2,60
21.001,36
21.001,36
Própria
- 0,00
6.033,81 59,96 Adiantamentos Diversos Recebidos
Receita e Despesa. De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamen- Serviços Operacionais
46.423,44
46.423,44
Tesouro Municipal
- 0,00
440,88 4,38 Receita a Apropriar
tário da receita, o reconhecimento ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. Tributárias
318.628,86
326.367,44
735.325,02 100 10.062,69 100 Total
A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados para cobrirem Total
despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Por esse enfoque, os 4.3 – Balanço Patrimonial. Neste capítulo são apresentados os detalhamen- 4.3.10 – Resultado Diferido. O saldo dessa conta está formado basicamente pelo
ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independente- tos dos principais grupos apresentados nesta demonstração. 4.3.1 – Créditos montante ainda não apropriado em receita, dos valores recebidos provenientes do
mente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial. a Curto Prazo. Os saldos registrados neste grupo referem-se, na posição o Contrato SMF nº 061/17 com o Banco Santander do Brasil S/A, para prestação de
Pelo enfoque patrimonial, as receitas e despesas refletidas no Balanço Patrimonial, exercício atual, aos créditos não recebidos até 31/12/2020, com expectativa de serviços de pagamento das folhas salariais da Administração Direta e Indireta, que
serão reconhecidos no resultado em seus períodos de competência futura. 4.3.11
na Demonstração do Resultado do Exercício e na Demonstração das Variações recebimento até 31/12/2021, sendo os principais detalhados a seguir:
Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores eco- Desdobramento
31/12/20-R$ 31/12/19-R$ – Patrimônio Líquido. Capital Social. O Capital Social é de R$ 79.295.844,00, renômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspon- Subvenções a Receber - PCRJ
739.531,16 932.388,38 presentado por 79.295.844 ações, com valor nominal, integralizado, resultando em
dentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores serem oriundos Créditos Tributários a Compensar
17.162,77
16.436,76 um Capital integralizado de R$ 79.295.844,00. Os seus principais sócios e acionisou não da execução orçamentária. 3.2. Caixa e Equivalentes de Caixa. Contempla Clientes
169.000,00 169.000,00 tas, os respectivos números, espécies e classes das ações, quantidade e o valor inos valores das aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos, com Adiantamentos Concedidos
76.293,10
68.307,50 tegralizado do exercício corrente e anterior estão demonstradas na tabela a seguir:
liquidez imediata, considerando os rendimentos auferidos e reconhecidos até a dataPosição em 31/12/20
31/12/19
-base das demonstrações financeiras. Os pagamentos a fornecedores, pessoal e
encargos e outras obrigações que são feitos na própria Tesouraria da empresa, são
Ações Capital Social
Ações Capital Social
feitos individualmente pelo recebimento na conta bancária, segregados em recursos
Ações Ordinárias Ações Preferenciais
Total de ações
Integralizadas Integralizado Integralizadas Integralizado
financeiros próprio e do Tesouro Municipal, e pelo efetivo pagamento ao beneficiário. Sócios/Acionistas
Qtde
%
Qtde
%
Qtde
%
Qtde
R$
Qtde
R$
Os pagamentos que são feitos diretamente pelo Tesouro Municipal, os valores das RIOTUR
16.152.208 26,2 8.616.370,00 48,9 24.768.578
31,2
24.768.578 24.768.578,00
24.768.578 24.768.578,00
obrigações e créditos a receber da Prefeitura são baixados simultaneamente, quan- COMLURB
806
0,0
0,0
806
0,0
806
806,00
806
806,00
do ocorre o pagamento, sem envolver contas de Caixa e Equivalentes de Caixa. 3.3. TURISRIO
391
0,0
0,0
391
0,0
391
391,00
391
391,00
Demais Créditos e Valores à Curto Prazo. Nesse grupo de contas destacamos os PREFEITURA
45.506.952 73,8 1.689.786,00
9,6 47.196.738
59,5
47.196.738 47.196.738,00
47.196.738 47.196.738,00
valores relativos aos créditos orçamentários a receber da Prefeitura da Cidade do Rio FUNGETUR
0,0 7.329.208,00 41,6
7.329.208
9,2
7.329.208 7.329.208,00
7.329.208 7.329.208,00
de Janeiro para pagamento dos custos operacionais e administrativos, reconhecidos EM TESOURARIA
0,0
37
0,0
37
0,0
37
37,00
37
37,00
como créditos a receber simultaneamente ao reconhecimento das obrigações no OUTROS
0,0
86
0,0
86
0,0
86
86,00
86
86,00
Passivo, em contrapartida a conta de Receita de Subvenções no Resultado. 3.4. Total
61.660.357 100
17.635.487
100 79.295.844
100
79.295.844 79.295.844,00
79.295.844 79.295.844,00
Estoques. Os materiais de uso e consumo administrativo são avaliados ao preço e
custos incorridos na aquisição. As baixas de consumo e contabilização em despesa Resultado do Exercício. A Empresa teve um Prejuízo Líquido de R$ Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. Patrimonial 122.117,61
1.125,70
são feitas com base no método do custo médio. 3.5 Imobilizado. Os bens em ope- 7.743.719,54. Ajustes de Exercícios Anteriores. Foram realizados os seguintes Valor inscrito em RPN em 2020, cujos empenhos serão cancelados em 2021
123.243,31
ração, que integram Ativo Imobilizado, estão avaliados pelos custos de aquisição, ajustes de exercícios anteriores, tendo sido provocados por retificação de erros Superávit/ Déficit Financeiro
sendo acrescidos de outros gastos que aumentem à vida útil desses ativos. A depre- de registros feitos em exercícios anteriores não atribuíveis a fatos subseqüentes, 5.3 Conciliação da Receita Bruta . Apresentada a seguir a conciliação a partir
ciação é calculada pelo método linear considerando as taxas fixadas pela Receita conforme apresentado na tabela a seguir:
do resultado operacional evidenciado na Demonstração do Resultado do Exervalor de exercí- cício para chegar à receita tributária para finalidades fiscais em conformidade
Federal do Brasil, sendo as mesmas divulgadas na Nota 4.3.3. 3.6. Retenções e Grupo Balanço
Patrimonial
Saldo em 31/12/19 Ajuste
cio anterior ajus- com o previsto na NBC TG 47 – Receita de Contrato com Cliente, emitida pelo
Consignações. As retenções trabalhistas, sociais e fiscais e as consignações são
Fato
R$ tado em 31/12/20 Conselho Federal de Contabilidade.
reconhecidas na conta “Outras Obrigações a Curto Prazo” sendo apresentados os
4.570.734,87 Baixa de creditos
saldos dessas obrigações que estejam pendentes de pagamento. 3.7. Provisões
Descrição
31/12/20-R$ 31/12/19-R$
4.558.022,03 Receita da Venda de Bens e Serviços
para Contingências. As provisões para contingências são registradas pelos valores Ativo Circulante a receber por decisão Judicial (12.712,84)
46.423,44
46.423,44
(3.928.634,76) Baixa de
estimados, informados por escritórios contratados pela empresa e pela Procuradoria Passivo
Subvenções
7.909.505,71 10.162.471,78
Fornecedores incobráveis
80.813,84 (3.847.820,92) Receita Financeira
Geral do Município, de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas Circulante
6.708,08
25.554,77
Efeito liquido
68.101,00
prováveis nas ações trabalhistas e cíveis, reconhecidas até 31/12/20, em conformiReversão de Provisões e Ajuste de perdas
159.781,34
570.044,82
5. Outras Informações. 5.1. Passivos Contingentes Não Registrados. Contin- Receita Bruta Contábil
dade as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.
8.122.418,57 10.804.494,81
gências Passivas. Existem ações trabalhistas, informadas pela Assessoria Jurídica (-) Reversão de Provisões e Ajuste de perdas
4 – Informações complementares. 4.1 – Balanço Orçamentário
(159.781,34) (570.044,82)
da empresa como de risco possível, não registradas contabilmente, em diversas Receita Bruta Tributável
Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito
7.962.637,23 10.234.449,99
fases Processuais, sendo sete processos em 31/12/2020 no valor estimado de 6. Partes Relacionadas. A Empresa mantém em suas transações comerciais e
Dotação
Créditos SupleDotação
R$ 278.618,00 e um processo em 31/12/2019 no valor de R$ 23.552,00. 5.2 Con- operacionais com: - A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na relação orçamenInicial
mentares Abertos Cancelamentos Atualizada
ciliação do Superávit/ Déficit Financeiro. Na tabela seguinte é apresentada a tária, que corresponde a principal fonte de receitas para custeio das atividades; - A
R$
R$
R$
R$
10.838.624,00
13.479.832,53
12.388.734,57 11.929.721,96 conciliação entre os valores evidenciados nos quadros do Balanço Patrimonial que Empresa Municipal de Artes Gráficas pelo serviço de publicação no Diário Oficial.
Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte. As receitas ge- servem de auxílio para apuração do superávit ou déficit financeiro do exercício.
Robson Corrêa - Diretor de Adm. e Finanças
31/12/20-R$
radoras de recursos financeiros da empresa se constituem fundamentalmente Balanço Patrimonial - Conciliação
Matrícula 11/299.276-7 - Riocentro S/A.
877.605,26
nas Aplicações Financeiras, no recebimento Judicial da ABRAS e pelas subven- Ativo Financeiro
Alexandre Rodrigues Argento - Contador CRC-RJ 074385-0
754.361,95
ções recebidas através das dotações orçamentárias da Prefeitura(informadas Passivo Financerio
Superávit/Déficit Financeiro
123.243,31
Matr. 69/1565.723-4 - Gerente de Contabilidade - Riocentro S/A. - Rioeventos
no Item 4.2.1), tendo a seguinte composição em 31/12/2020:

