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NEODEFENSORES
DO TRABALHADOR

ONDE ESTÁ O
DINHEIRO DO PROER?

Sem controle, nos tornaremos
escravos da banca. Por Felipe Quintas
e Pedro Augusto Pinho, página 2

Desemprego era estratosférico em
2019, e apoiadores de Guedes nem
ligavam. Marcos de Oliveira, página 3

Dívida corresponde ao previsto com
a reforma administrativa. Por Paulo
Márcio de Mello, página 4

Retração na
venda de
combustíveis
pelo 10º mês
O volume de vendas do comércio varejista nacional cresceu
0,6% em fevereiro frente a janeiro, na série com ajuste sazonal,
após queda de 0,2% em janeiro.
A média móvel trimestral recuou
2,0%, 0,1 p.p. acima do trimestre
encerrado em janeiro (-2,1%). Na
comparação com 2020, a queda
foi de 3,8%. O acumulado nos
últimos 12 meses foi de alta de
0,4%, mantendo redução de ritmo pelo quarto mês seguido. Em
janeiro, esse indicador era 1%.
No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos,
partes e peças e de material de
construção, o volume de vendas
em fevereiro de 2021 avançou
4,1% frente a janeiro, na primeira
variação positiva após duas quedas seguidas.
O segmento de Combustíveis
e lubrificantes apresentou decréscimo de 10,4% no volume
de vendas em relação a fevereiro
de 2020, décimo segundo mês
consecutivo de queda. Com isso,
tanto o primeiro bimestre de 2021
quanto o acumulado nos últimos
12 meses permaneceram no campo negativo: quedas de 9,1% e de
11,1%, respectivamente.

Apenas 15% das indústrias
adotaram trabalho intermitente
Dieese alerta que precarização reduz consumo

C

onsulta realizada pela
Confederação Nacional
da Indústria (CNI) com
523 empresas mostra que apenas
15% contrataram trabalhadores
na modalidade intermitente, inovação implantada na Reforma
Trabalhista de 2017. Dentre as
que utilizaram a modalidade, 85%
pretendem contratar intermitentes em 2021 e em 2022.
É a primeira vez que a CNI faz
levantamento sobre este tipo de
contrato. Em 2020, 45% das indústrias com empregados nessa
modalidade disseram ter ampliado o número de contratos, e 44%
o mantiveram. Um dos motivos
apontados pelas empresas para
utilização do regime intermitente,
dentre outros, está na possibilidade de rápida adequação da força

de trabalho à flutuação repentina
de demanda.
Ao todo, 70% das empresas
consultadas concordam que a
modalidade se tornou importante
para que a manutenção de vínculo
com trabalhadores com habilidades e perfil específicos para certas
atividades, mas para os quais não
há demanda de prestar serviço em
tempo integral. Entre as pequenas
indústrias, cujo quadro de empregados em tempo integral costuma
ser mais enxuto, a concordância
foi de 77%.
Nota técnica divulgada pelo
Dieese no final do ano passado
revelou que 22% dos trabalhadores intermitentes não tiveram
nenhum rendimento ao longo
de 2019. Além disso, o rendimento médio dessa modalidade

foi de R$ 637, valor equivalente
a cerca de 64% do salário mínimo oficial.
No médio e longo prazo, esse tipo de precarização pode se
voltar contra às próprias empresas. Com redução na massa
salarial, a capacidade de consumo das famílias fica ainda mais
comprometida. “Essa questão
da redução do custo, que as empresas sempre colocam como
prioridade, pode até fazer sentido para uma empresa individualmente. Mas para o conjunto
das empresas, se todas fizerem o
mesmo, isso se reflete no enfraquecimento do mercado de consumo”, comentou o supervisor
do escritório do Dieese em São
Paulo, Victor Pagani, em entrevista ao Jornal Brasil Atual.

Inflação sobe
nos EUA e
leva cotação
do ouro junto
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos Estados Unidos
aumentou 0,6% em relação a fevereiro, informou o Bureau of
Labor Statistics nesta terça-feira.
Economistas do mercado financeiro previam um aumento de
0,5%. O índice subiu 2,6% nos 12
meses encerrados em março, ante 1,7% no período encerrado em
fevereiro, mostrou o relatório.
Com a alegação da alta da
inflação, o mercado de ações
mostrou sinais diversos. O Dow
Jones Industrial Average caiu
0,2%. O S&P 500 subiu 0,33%.
O Nasdaq Composite Index
avançou 1,05%.
Os contratos futuros de ouro na
divisão Comex da Bolsa Mercantil de Nova York subiram 0,86%,
para fechar em US$ 1.747,6 a onça. A prata para entrega em maio
subiu 2,25%, para fechar em US$
25,426 por onça.

Estoques do
kit entubação
só duram
mais 5 dias
A Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do
Estado de São Paulo (Fehosp)
realizou levantamento junto aos
hospitais filantrópicos do estado – cerca de 300 associados –
e alerta que o desabastecimento
de anestésicos e medicamentos
do chamado “kit intubação”
é gravíssimo. Os mais de 160
hospitais que responderam ao
levantamento apontam que os
estoques de anestésicos, sedativos e relaxantes musculares têm,
em média, de três a cinco dias de
duração e que começam a ficar
escassos também os antibióticos.
“Vamos monitorando a situação através de um grupo online
com mais de 200 hospitais, a cada
dia a situação é mais desesperadora. Mesmo os hospitais que apontam entre 8 e 10 dias de estoque a
situação é delicada, pois são hospitais maiores que também recebem
grande volume de novas internações a cada dia e, dependendo da
região, o estoque cai bruscamente
de um dia para o outro”, afirma o
diretor-presidente da Fehosp, Edson Rogatti.
Em contato com mais de 22
fornecedores nas últimas 24 horas, os hospitais não encontraram
possibilidade de compra.
“A Secretaria estadual tem ajudado, mas também não está conseguindo grandes volumes. Estamos batalhando por importações
que estão sendo lideradas pela
Confederação das Santas Casas,
mas os estoques no exterior também não estão disponíveis e tememos pelo pior” alerta Rogatti.

COTAÇÕES

Metade dos empregos com carteira de 2020

Dólar Comercial R$ 5,71888
Dólar Turismo R$ 5,8700
Euro
R$ 6,8388
Iuan
R$ 0,8700
Ouro (gr)
R$ 321,14
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Maior parte dos empregados intermitentes na indústria foi no ‘chão de fábrica’

m 2020, o Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged)
mostrou que os contratos intermitentes responderam por 74 mil
dos 142 mil do saldo positivo de
empregos.
Dois em cada três contratados
estavam alocados nas operações
industriais, o “chão de fábrica”.
Serviços de conservação e limpeza, citado por 20% das empresas,
e o de transportes (18%) comple-

tam a lista das principais áreas para as quais as empresas recorrem a
este regime de trabalho.
Dentre as indústrias que utilizaram intermitentes, 72% formalizaram no contrato um número
mínimo de horas mensais. Os quantitativos de horas pré-contratadas
mais comuns são até 8 horas por
mês, presente em 20% dos registros, e mais de 40 horas mínimas,
presente em 23% dos contratos.
De acordo com a consulta, o

principal motivo para não utilizar
o modelo de contrato intermitente são dúvidas sobre a constitucionalidade da lei. Na sequência, as
empresas indicam que a própria
atividade da empresa dificulta a
contratação em regime intermitente, citado por 44% das entrevistadas. Insegurança sobre se o
trabalhador atenderá ao chamado
para o trabalho é o terceiro fator
que motiva receio nas empresas,
apontado por 33% das ouvidas.

IGP-M

2,94% (março)
2,53% (fevereiro)

IPCA-E
RJ (mar.)
SP (mar.)
Selic
Hot Money

0,52%
0,67%
2,75%
0,64% a.m.
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Soberania, integridade do patrimônio nacional: territorialidade
Por Felipe Quintas
e Pedro Augusto
Pinho

E

ntre os mais diversos elementos do
soberbo patrimônio nacional brasileiro, o
território figura em posição
de relevo. Somos o 5º país
mais extenso do mundo,
cobrindo área de 8.560.000
km² distribuída em forma
compacta, na qual pontos
extremos são equidistantes
em relação ao centro, o que
facilita a coesão e a integração nacionais.
Dotado de incontáveis
recursos naturais, afigura-se, como principal, a própria vida: em nenhum país do mundo encontra-se
tanta luz solar e tanta água
doce, originando-se, desse
conúbio natural entre o sol
e a água, a biomassa, da qual
nós fazemos parte. O Brasil
é o país da vida, e tal definição se dá em função da sua
territorialidade.
Mais ainda, o Brasil apresenta caráter anfíbio – simultaneamente continental
e marítimo – com predominância do elemento terrestre, o que não deixa dúvida
sobre a nossa vocação para
a interiorização demográfica e econômica, tal como
entendido por Getúlio Vargas em sua notável frase:
“O verdadeiro sentido da
brasilidade é a Marcha para
o Oeste. [...] E lá teremos de
ir buscar: dos vales férteis e
vastos, o produto das culturas variadas e fartas; das estradas de terra, o metal com
que forjar os instrumentos
da nossa defesa e de nosso
progresso industrial.”
O colosso geográfico
brasileiro não é, todavia,
dádiva divina, mas o resultado de longa, tortuosa e
por vezes violenta construção política, da qual somos
herdeiros. A formação territorial brasileira inicia-se
antes mesmo da atracação
de Pedro Álvares Cabral em
Porto Seguro em 1500, com
a assinatura do Tratado de
Tordesilhas em 1494, entre
as Coroas de Portugal e de
Castela. A partir dali, a parte
austral do continente americano emergiu, independente da vontade dos seus nati-

vos, na modernidade.
A ocupação portuguesa
no Brasil, ao longo dos séculos seguintes, formou um
povo novo, mestiço de lusitanos, africanos e ameríndios, inconfundível com o
povo metropolitano. O seu
espraiamento pelo meridião
americano, preenchendo-o
de Brasil e rompendo os limites de Tordesilhas, deu-se
por três fatores:
1) o bandeirantismo, partindo do planalto paulista
em direção ao oeste e ao
norte em busca do ouro e
das “drogas do sertão”;
2) a missão evangelizadora da Igreja, sobretudo a católica e na Amazônia; e
3) o desígnio da Coroa
portuguesa de expandir as
fronteiras do Brasil e defendê-las da cobiça espanhola
na Bacia do Prata e de ingleses, franceses e holandeses
na Amazônia, apoiando, para isso, tanto os bandeirantes quanto os padres portugueses.

O colosso
geográfico
brasileiro não é
dádiva divina, mas
resultado de longa
construção política
Cabe mencionar que a
União Ibérica (1580–1640),
ao tornar sem efeito o Tratado de Tordesilhas pela
unificação das duas Coroas peninsulares, facilitou
bastante a penetração lusa
no continente americano,
ao mesmo tempo em que
os espanhóis, restringidos
pelos Andes, não tiveram
a facilidade geográfica dos
portugueses para a sua interiorização, o que ajuda a explicar o fato do Brasil não
apenas ter conquistado o
miolo sul-americano, como,
ainda, ter se modelado em
formato semelhante ao do
subcontinente.
Em 1750, o Tratado de
Madrid, conduzido pela liderança diplomática do brilhante santista Alexandre
de Gusmão, ao reconhecer,
pelo dispositivo do uti possidetis, o domínio brasileiro
sobre as terras conquistadas a oeste de Tordesilhas,
oficializou o fim de Tor-
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desilhas e delineou quase
todo o desenho geográfico
brasileiro. Também lançou
a pedra inaugural da solidariedade latino-americana e
da independência da América ibérica em relação aos
comandos peninsulares, ao
assegurar que as disputas
entre Portugal e Espanha
não precisariam ser seguidas por suas respectivas colônias americanas.
Contudo, o legado do
Tratado de Madrid só veio a
se consolidar em 1801, pois,
em 1761, o Tratado de El
Pardo o anulou e, em 1777,
o Tratado de Santo Ildefonso restabeleceu os limites de
1750, exceto em relação a
Sete Povos das Missões, que
ficou sob domínio espanhol
e só viria a ser retomado
pelo Brasil após invasões de
tropas gaúchas em 1801.
De todo modo, o Brasil,
antes da sua Independência, já havia definido as suas
fronteiras. Caso excepcional
nas Américas, considerando que os Estados Unidos
da América (EUA) – único
país soberano, no Novo
Mundo, geograficamente
equiparável ao Brasil – conquistaram a maior parte do
seu território após a sua Independência, principalmente às custas da trapaça e da
guerra contra o México.
Na história do Brasil,
nada temos para nos envergonhar a esse respeito.
Pelo contrário. O gênio geopolítico de José Bonifácio,
Patriarca da Independência
e Marechal da Guerra de
Libertação contra Portugal, já vislumbrava, na vastidão territorial brasileira,
os meios e os recursos para
um desenvolvimento integrado e harmonioso de todo o país, que, ao libertar-se
da servidão marítima colonial e voltar-se para dentro
por meio de uma política
de industrialização, povoamento e de construção de
infraestruturas físicas e sociais, engendraria, em seu
próprio seio, as condições
da sua soberania material,
sem a qual a soberania política seria pouco mais do que
ficção.
Derrotado, o projeto
bonifaciano teria que esperar mais de 100 anos, até a

Era Vargas, para ser iniciado. Contudo, em termos
de manutenção das fronteiras territoriais herdadas
da colonização, cabe destacar também a coragem
de Dom Pedro I contra os
movimentos separatistas e,
posteriormente, o zelo territorial de Diogo Feijó e dos
conservadores do Império,
que, na esteira da guerra
dos EUA contra o México,
chegaram a fechar a navegação dos rios brasileiros a
estrangeiros; contribuíram
para o Brasil atravessar as
primeiras décadas de sua
existência em plena posse
do seu colossal território.
Já na República, destaca-se a virtuose diplomática
do Barão do Rio Branco,
que, ao conduzir as negociações do Tratado de Petrópolis, em 1903, anexou
o Acre ao Brasil pelas vias
pacíficas, impedindo que
o consórcio estadunidense, Bolivian Syndicate, formasse perigoso enclave em
plena hinterlândia sul-americana. Lamentavelmente,
ocorreu a perda para a Inglaterra da região do Pirara,
entre o Brasil e a Guiana,
em 1904. Tal evento constitui verdadeiro alerta a respeito da cobiça imperialista dos países do Atlântico
Norte sobre nosso território e nossas riquezas.
Daí a importância de iniciativas, ao longo do século
XX, de aumento da presença estatal em todo o país, de
modo a realizar a integração
nacional e estender a fronteira econômica e demográfica aos limites da fronteira
política.
As primeiras iniciativas
nesse sentido dão-se ainda
no Império, com o breve
estímulo à indústria naval
nacional, controlada pelo
Barão de Mauá, por meio
do fechamento dos rios à
navegação forânea. Porém,
só na República ganharão
maior densidade e permanência, como, por exemplo,
com a criação, em 1910, do
Serviço de Proteção ao Índio e os trabalhos de mapeamento e expansão telegráfica feitos pelo Marechal
Cândido Rondon.
Somente a partir da Era
Vargas, com a Marcha para
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o Oeste, a criação de Goiânia, os primeiros planos de
valorização da Amazônia e
do semiárido nordestino e a
nacionalização do subsolo e
das ferrovias, passou a haver uma geopolítica brasileira sistemática, no sentido
de “geopolítica” dado pelo
General Meira Mattos, de
“política aplicada aos espaços geográficos”.

Sem soberania
sobre nosso
território, nos
tornaremos
escravos da banca
norte-atlântica
Os governos de Juscelino Kubitschek, com a
construção de Brasília e das
rodovias Belém–Brasília,
Brasília–Rio Branco e Cuiabá–Porto Velho, e do regime militar, com a abertura
do centro-oeste e da Amazônia à moderna agricultura e a realização de grandes
obras de infraestrutura no
centro-oeste, na Amazônia
e no nordeste, aprofundaram o sentido de construção nacional para dentro do
continente e, portanto, de
Independência econômica
e social, iniciado por Getúlio Vargas.
O aproveitamento da
imensa massa territorial e
a formação e ampliação de
povoados de todos os tamanhos em todas as regiões foram fatores determinantes
do rápido crescimento industrial do Brasil na época,
o maior do mundo. Território é poder e, assim sendo,
também é riqueza, cabendo
a uma decidida e planejada
ação estatal desbravar os
caminhos e estabelecer as
atividades pioneiras e basilares, como os bandeirantes
há séculos fizeram e José
Bonifácio pretendia iniciar,
sob pleno controle do Estado nacional, já no contexto
da Independência.
Infelizmente, desde a redemocratização, avança a
ofensiva separatista e balcanizante promovida pelos liberais, em suas tentativas de
privatização dos recursos
naturais, dos parques florestais e da terra, bem como de
grupos organizados como

O Sul é o Meu País, Movimento Nordeste Independente e Associação Cultural
Povos a Amazônia, além
de diversas ONGs que, em
consonância com as diretrizes das Nações Unidas,
pregam a “soberania das
nações indígenas”.
Por trás de todos esses movimentos, incentivados pelos grandes
meios de comunicação
(tab.uol.com.br/noticias/
redacao/2020/01/14/
separatistas-do-norte-e-nordeste-buscam-autonomia-como-resposta-ao-descaso.htm), está a vontade
imperialista de fragmentação do Brasil para facilitar a
espoliação das nossas riquezas e impedir que o território brasileiro volte a servir
de plataforma física do desenvolvimento nacional.
Os centros financeiros
mundiais sabem que o Brasil dispõe de todos os recursos para a sua autonomia
econômica e social e que,
uma vez que nosso país tenha plena soberania sobre
eles, o seu aproveitamento
em termos de indústria e
bem-estar para os brasileiros privaria esses centros
dos recursos de que necessitam mas não encontram em
seus países. Portanto, a soberania territorial brasileira,
longe de ser uma questão
historicamente resolvida,
precisa ser disputada pelos
brasileiros contra os usurpadores da nação, tanto internos quanto externos.
Sem soberania sobre
nosso território, estaremos privados dos meios de
manter a existência do povo
brasileiro e nos tornaremos,
portanto, escravos da banca
norte-atlântica. Se, por outro lado, honrarmos nossa
Pátria, nossos antepassados
e nossos heróis e lutarmos
pelo nosso direito soberano
de existir no mais rico quinhão de terra existente no
planeta e usufruir dele, seremos a Nação bela, grandiosa e generosa que estamos
vocacionados a ser.
Felipe Quintas é doutorando em
Ciência Política na Universidade
Federal Fluminense.
Pedro Augusto Pinho é administrador
aposentado.
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Neodefensores
do trabalhador
ignoraram crise

F

inal de 2019, a pandemia mundial ainda não havia
sido decretada, e o “novo coronavírus”, que se transformaria em Covid-19, era uma sombra de uma crise distante na China. No Brasil, a economia, que marcou passo
durante o primeiro ano do Governo Bolsonaro, começava
a dar sinais de retração. A taxa média de desocupação medida pelo IBGE até caiu, de 12,3% em 2018 para 11,9%,
mas ainda eram 12,6 milhões de pessoas desocupadas.
Comparada ao 2014, ano de menor nível de desemprego,
quando atingiu 6,8 milhões, a população sem trabalho
quase dobrou em cinco anos.
Apesar disso, os neodefensores dos trabalhadores, que
hoje se mostram ativos nas redes e às vezes, apesar da
pandemia, até nas ruas, não clamaram por passeatas em
protesto contra o desemprego. Defendiam, e continuam
defendendo, a política contracionista de Paulo Guedes.
Não têm nem o direito de dizer que se “surpreenderam” com o número de “invisíveis” a quem o auxílio
emergencial apenas jogou luz. Em 2019, a informalidade – trabalhadores sem carteira, empregador sem CNPJ,
conta própria sem CNPJ e trabalhador familiar auxiliar –
atingiu 41,1% da população ocupada, o equivalente a 38,4
milhões de pessoas, o maior contingente desde 2016.
Se querem defender o trabalho e as empresas, sem segurar nas alças dos caixões junto com Bolsonaro, empregariam melhor seus esforços cobrando o retorno imediato
do auxílio emergencial de R$ 600, ainda que atendendo a
menos pessoas e por menos tempo. Foi isso, junto com
outras medidas de preservação de emprego, que impediu
uma catástrofe econômica em 2020.
Fora isso, o que resta são desculpas para garantir a ida a
shoppings e barzinhos.

Sem risco
As concessionárias de rodovias esperam R$ 1,3 bilhão
para “reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos” por
conta da redução do tráfico com as medidas de combate à
pandemia. A célere Advocacia-Geral da União (AGU) aprova
a reposição, embora a definição do valor fique a cargo da
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)
As centenas de milhares de empresas igualmente afetadas por “força maior ou caso fortuito” esperam sua vez
na fila.

Centro
As eleições no Peru e no Equador enterraram o blá-blá-blá de “centro democrático” – ou, numa tradução melhor
de FHC, candidato das elites. Nos 2 países, sobressaiu o
embate entre 2 visões opostas. Quem apostou no “centro” isentão levou banho nas urnas.

Rápidas
A rede de franquias YES! Idiomas mantém o patrocínio
do Campeonato Carioca. A marca estará em destaque nos
painéis do gramado nas últimas rodadas da Taça Guanabara, além de nas semifinais e na final. “Faço questão de
relacionar a educação ao esporte, porque ambos são ferramentas fundamentais na construção de uma sociedade
desenvolvida”, afirma Clodoaldo Nascimento, presidente
da YES! *** O IAB fará debate sobre tutelas de urgência
no Direito Eleitoral, nesta quinta-feira, às 17h, no canal
TVIAB, no YouTube.

Classes média e média-alta são
as mais atingidas pela inflação
Ipea: Peso maior de transportes, impactado pela alta dos combustíveis

O

Indicador Ipea de
Inflação por Faixa
de Renda registrou, em março, pelo segundo mês consecutivo uma
aceleração da taxa de inflação para todas as faixas de
renda. O estudo foi divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
nesta terça-feira e revelou
que as famílias mais afetadas pela inflação, nesse período, foram as de renda média (com rendimentos entre
R$ 4.127,41 e R$ 8.254,83)
e média-alta (com renda entre R$ 8.254,83 e R$
16.509,66). A variação para
esses dois grupos passou de
0,98% e 0,97% para 1,09%
e 1,08%, respectivamente.
Como ocorrido no mês
anterior, o segmento que
mais contribuiu para a alta inflacionária de todas as
faixas de renda em março
foi o de transportes, impactado principalmente pelo aumento do preço dos

combustíveis (11,2%). Para
a classe mais baixa também
pesaram os reajustes de
0,11% dos preços de ônibus urbano e de 1,84% dos
trens. As famílias mais ricas
ganharam, por outro lado,
um alívio inflacionário nesse segmento com a queda
de 2,0% do preço das passagens aéreas e a redução
de 3,4% dos aplicativos de
transporte.
Além dos transportes, o
grupo habitação também
contribui
positivamente
para a alta inflacionária das
famílias mais pobres, sobretudo por conta do aumento
do botijão de gás (5,0%),
dos artigos de limpeza
(1,1%) e da energia elétrica
(0,76%). Já para as famílias
mais ricas o segundo grupo
com maior pressão inflacionária foi o de alimentos e
bebidas, impulsionado pelo
reajuste de 0,89% da alimentação fora do domicílio.
Em março de 2021, a ace-

leração da inflação só não
foi maior devido ao desempenho dos alimentos em
domicílio, que registrou a
primeira deflação (-0,17%)
desde outubro de 2019.
Faixas de renda
Os dados também mostraram que, quando comparadas com o mesmo período de 2020, todas as faixas
de renda sofreram uma aceleração da inflação. As famílias mais ricas foram as que
registraram as maiores altas
inflacionárias entre esses
dois períodos. Enquanto a
inflação para quem recebe
até R$ 1.650,50 avançou de
0,25%, em março de 2020,
para 0,71% em 2021, o incremento apontado para
os que recebem acima de
R$16.09,66 foi bem mais
significativo: de -0,20% para 1,0%.
Além do impacto vindo de uma alta bem maior

dos combustíveis em 2021,
a aceleração inflacionária
para as famílias mais ricas
pode ser explicada pela
pressão vinda do grupo
despesas pessoais, com alta
de 0,04% ante -0,23% registrada em março de 2020
e da menor deflação das
passagens aéreas nesse mês
(-2,0%) se comparada com
o mesmo período de 2020
(-16,8%).
O resultado acumulado
aponta que as famílias mais
ricas sofreram uma pressão inflacionária maior do
que as mais pobres durante
os três primeiros meses de
2021, com altas de 2,3% e
1,6%, respectivamente. No
entanto, ao se comparar a
inflação acumulada nos últimos 12 meses (de abril de
2020 a março de 2021), nota-se que a taxa de inflação
das famílias mais pobres
(7,2%) segue acima da observada no segmento mais
rico da população (4,7%).

Luta de nomes para formar a CPI da Covid

O

pedido de instalação da CPI da Covid protocolado
pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) para investigar as ações e omissões
do governo federal no combate à pandemia e o agravamento da crise sanitária no
Amazonas, foi aceito nesta
terça-feira pelo presidente
do Senado, senador Rodrigo Pacheco (DEM~MG),
após ler e apensar o requerimento para investigar aplicação de recursos federais
que podem ter sido desviados de seu propósito ou utilizados de forma superfaturada em contratos firmados
de estados e municípios.
O requerimento do senador Eduardo Girão (Po-

demos-CE) para investigar,
como fatos conexos, a aplicação de recursos federal
por estados e municípios
no combate à pandemia, foi
acrescido ao escopo da CPI
da Covid. Líderes partidários devem indicar integrantes para a CPI da Covid. No
total, vão compor a comissão 11 senadores titulares e
7 suplentes, com prazo de
90 dias de trabalho para a
conclusão das investigações
Os partidos já se articulam para garantir as melhores vagas na comissão. As
mais disputadas são a presidência e a relatoria.
O presidente, ou a presidente, é responsável por
coordenar as reuniões da
comissão. Cabe ao relator,

SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME n° 23.820.050/0001-10 NIRE 333003319034
Ata de AGE em 06/04/21. 1. Data. Horário e Local: No dia 06/04/21, às
10h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/
RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos do Art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”),
tendo em vista o comparecimento de acionista representando a totalidade
do capital social da Cia., conforme constante no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia. 3. Mesa: Presidente: Marcelo Hudik Furtado
de Albuquerque. 4. Lavratura da Ata: A acionista presente aprovou a lavratura desta ata em forma de sumário, nos termos do Art. 130, §1º da
Lei das S.A. 5. Ordem do Dia: Discutir e deliberar a respeito da incorporação da Cia. pela Cascadura Participações S.A., S.A., com sede na Rua
Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ, CNPJ/ME 24.107.184/0001-51
(“Incorporadora”) (a “Incorporação”), incluindo: (i) a aprovação do Protocolo e Justificação da Incorporação, firmado em 6/04/21 pelas administrações da Cia. e da Incorporadora (“Protocolo”); (ii) a ratificação e aprovação
da contratação e nomeação da empresa especializada Apsis Consultoria
e Avaliações Ltda., sociedade limitada, com sede na Rua do Passeio,
62/6º, Centro/RJ, CNPJ/ME 08.681.365/0001-30 e CRC/RJ 005112/O-9
(“Empresa Avaliadora”), que avaliou o patrimônio líquido contábil da Cia.
a ser incorporada pela Incorporadora pelo valor patrimonial contábil; (iii) a
aprovação do laudo de avaliação da Cia. preparado pela Empresa Avaliadora (“Laudo de Avaliação”), com base no balanço patrimonial contábil da
Cia. levantado em 28/02/21; e (iv) a aprovação da Incorporação da Cia.
pela Incorporadora e a autorização à diretoria da Cia. a adotar todas as
medidas e providências necessárias para implementar a Incorporação. 6.
Deliberações Tomadas: Instalada a assembleia, a acionista aprovou, sem
quaisquer ressalvas ou restrições, em relação à Incorporação da Cia.
pela Incorporadora: (i) a aprovação do Protocolo, que passa a integrar
esta ata para todos os fins e efeitos legais como Anexo I; (ii) a ratificação e aprovação da contratação e nomeação da Empresa Avaliadora,
que avaliou o patrimônio líquido contábil da Cia. a ser incorporada pela
Incorporadora pelo valor patrimonial contábil; (iii) a aprovação do Laudo de Avaliação, que avaliou o patrimônio líquido contábil da Cia. em R$
171.519.128,08, cuja composição está detalhada no Laudo de Avaliação, sendo certo que o Laudo de Avaliação é anexo ao Protocolo; e (iv)
a aprovação da Incorporação da Cia. pela Incorporadora, nos termos e
condições do Protocolo e do Laudo de Avaliação, sendo que, mediante a
aprovação da Incorporação em deliberação societária da Incorporadora,
a Incorporadora sucederá a Cia. em todos os seus direitos e obrigações,
e a Cia. será extinta. Também foi aprovada a autorização para que a diretoria da Cia. adote todas as medidas e providências necessárias para
implementar a Incorporação, conforme as deliberações acima. 7. Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: nada mais havendo a tratar e na
ausência de manifestação por qualquer dos presentes, foram os trabalhos
suspensos para a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. 8. Assinaturas: Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque. Acionista Presente: Elbrus Brasil Partners I M - Fundo
de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior,
por BRL Trust Investimentos Ltda. RJ, 06/04/21. Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque - Presidente. Jucerja em 12/04/21 sob o nº 4047252.
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

ou relatora, consolidar em
um parecer a conclusão
dos trabalhos do colegiado.
MDB, membro do maior
bloco ao lado do Progressistas e Republicanos, quer
emplacar um nome na relatoria da comissão. O indicado deve ser o líder da
Maioria e ex-presidente
do Senado Renan Calheiros (MDB-AL). O líder do
MDB na Casa, Eduardo
Braga (AM), e o senador
Ciro Nogueira (Progressistas-PI) também serão indicados.
O PT pretende indicar
o ex-ministro da Saúde e
senador Humberto Costa (PE). O PSD quer Otto
Alencar (BA) na comissão.

Randolfe Rodrigues (Rede-AP), autor do requerimento da CPI, também deve
participar. Tasso Jereissati
e Renan Calheiros são críticos a Bolsonaro e podem
gerar problemas ao governo federal.
Segundo o ‘Estado de S.
Paulo”, o PSDB, que compõe o segundo maior bloco
no Senado com Podemos e
PSL, tenta colocar o senador Tasso Jereissati (CE) na
cadeira da presidência. Por
sua vez, o Palácio do Planalto articula para evitar que a
maioria da comissão seja
formada por oposicionistas.
A avaliação dos líderes, porém, é que o governo não
vai conseguir ter influência
na CPI.

GEMINI ENERGY S.A.
CNPJ/ME Nº. 04.726.861/0001-02 - NIRE 33.3.0028380-3
CERTIDÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29/03/2021. Jucerja nº 4045174 em 07/04/2021.
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
TANQUE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 35.687.970/0001-91 - NIRE 333.0033349-5
Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em série única, da Espécie
Quirografária, a ser convolada em da espécie com garantia real e com
garantia fidejussória adicional, para distribuição pública com esforços restritos, da Tanque Participações S.A., realizada em 12/03/21.
I. Data, Hora e Local: No dia 12/03/21, às 16h, na sede social da Cia.,
na Rua Alcindo Guanabara, 25/1804, Centro/RJ (“Cia.” ou “Emissora”). II.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos dos arts.
71, §2º e 124 § 4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo
em vista que se verificou a presença dos titulares das Debêntures (conforme abaixo definido) (“Debenturistas”) representando 100% das Debêntures
em circulação, emitidas no âmbito do “Instrumento Particular de Escritura
da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em
Série Única, da Espécie Quirografária, a ser Convolada em da Espécie com
Garantia Real e Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Tanque Participações S.A.”.
Presentes (i) representantes dos Debenturistas da 1ª Emissão titulares de
100% das Debêntures da 1ª Emissão em circulação; (ii) representantes do
Agente Fiduciário; e (iii) representantes da Emissora, conforme assinaturas
constantes nas páginas de assinatura da presenta ata. III. Mesa: Presidida
por Larissa Monteiro Araujo e secretariada por Ricardo Lucas Dara da Silva.
IV. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) aprovação dos termos e condições
do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios; (ii) aprovação dos
termos e condições do Contrato de Depositário, sendo um contrato acessório do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios; e (iii) autorização para a Emissora e para o Agente Fiduciário adotarem todas as medidas
necessárias, incluindo, mas não se limitando, à celebração do Aditamento
à Escritura de Emissão, do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e do Contrato de Depositário para refletir a efetivação das deliberações constantes na referida Ordem do Dia. V. Deliberações: Instalada
a Assembleia, foram tomadas as seguintes deliberações, sem quaisquer
restrições, aprovadas pelos Debenturistas da totalidade das Debêntures em
Circulação: (i) aprovaram a minuta do Contrato de Cessão Fiduciária de
Direitos Creditórios, constante no Anexo I da presente ata; (ii) aprovaram a
minuta do Contrato de Depositário, constante no Anexo II da presente ata;
e (iii) aprovaram a autorização para a Emissora e para o Agente Fiduciário
adotarem todas as medidas necessárias, incluindo, mas não se limitando,
à celebração do Aditamento à Escritura de Emissão, do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e do Contrato de Depositário para a
efetivação das deliberações constantes na Ordem do Dia. VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa para lavratura da
presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes. RJ, 12/03/21.
Mesa: Larissa Monteiro Araujo - Presidente, Ricardo Lucas Dara da Silva - Secretário. Jucerja em 12/04/21 sob o nº 4046633. Bernardo F. S.
Berwanger - Secretário Geral.
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Pluft!

N

as cenas finais do filme Trama Internacional, a personagem Wilhein Wexler, com estupenda interpretação do ator Armin Mueller Stahl, diz que a diferença entre
a realidade e a ficção é que a ficção precisa fazer sentido.
O que é a realidade, na ótica de uma criança? Que o
digam Pluft, O fantasminha (1955; “Melhor Autor” e
“Melhor Espetáculo”, da Associação Paulista de Críticos
de Teatro) e outras personagens, como A Bruxinha que
era boa (1958), O Dragão Verde (1984), O Cavalinho
Azul (1960), A Menina e o Vento (1963), e tantas outras,
libertadas na imaginação das pessoas, por Maria Clara
Machado (1921–2001), com a criação do grupo de teatro
Tablado, em 1951, no Rio de Janeiro. Este grupo é credor
de mais de 5 mil talentos formados em seu palco, por
Maria Clara Machado.
Escritora, dramaturga, produtora e diretora, Maria Clara
Machado conheceu o primeiro grande sucesso com o auto
de Natal O boi e o burro, a Caminho de Belém (1953).
Irrequieta, publicou os Cadernos de Teatro (1956), e
realizou o curso regular de teatro no Tablado, entre 1964 e
1999. Entre 1953 e 2000, escreveu 27 peças para o público
infantil e 5 para adultos.

Falsificado ou falso?
Temos sido informados pela mídia sobre falsas doses de
vacinas imunizantes da Covid-19. A mais notória delas é o
caso da cuidadora de idosos e falsa enfermeira que está sendo
investigada sobre a possibilidade de ter dado uma volta em
mais de 100 políticos e empresários, do ramo dos transportes, aplicando-lhes uma versão falsa de vacina, imunizante
para a Covid-19, em Belo Horizonte, além de moradores
bacanas de um prédio de luxo, próximo das instalações da
garage onde teria sido praticado o suposto crime.
Ainda não se leu nada sobre a falsificação, contrabando
ou mercado paralelo, da dieta medicamentosa preventiva à
Covid (aquela do ex-presidente Trump). Por que será?

Onde está o dinheiro?
Nos anos 1990, no governo de FHC, foi criado o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do
Sistema Financeiro Nacional (Proer). O Proer foi criado sob
o argumento de que, com a edição do Plano Real, o tombo
súbito nas taxas de inflação (IPC de 2.477%, em 1993) poderia afetar a “saúde” dos bancos e derrubar como em dominó
todo o Sistema Financeiro Nacional (SFN), considerando-se
que a inflação era a mamadeira que mais os alimentava. Através do Proer, mais de R$ 71 bilhões (valor corrigido) foram
destinados a grandes bancos.
Passados mais de 20 anos desde o fim dos repasses,
algumas dessas instituições ainda devem R$ 28 bilhões aos
cofres públicos. A dívida está concentrada em duas instituições: Banco Nacional e Banco Econômico. O primeiro
é titular de uma dívida de R$ 20,6 bilhões (valor corrigido
monetariamente com base em setembro de 2019). Por
outro lado, o Econômico deve a suposta bagatela de R$
7,3 bilhões. Há outros devedores, mas as suas dívidas
parecem até pequenas ante estes dois.
“O pagamento desses R$ 28 bilhões, se fosse corrigido
por taxas de mercado, alcançaria cifras bem maiores”, diz
o deputado Gustavo Fruet, que foi o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) criada para investigar irregularidades no Proer.
Segundo o deputado presidente da CPI do Proer, o
valor da dívida corresponde ao equivalente previsto de
economia com a reforma administrativa em gestação no
Governo Federal.
O Proer foi criado em novembro de 1995, por meio da
Resolução 2.208 do Conselho Monetário Nacional (CMN)
e das medidas provisórias MP 1.179 e MP 1.182, mais tarde transformadas em lei. Segundo o governo, o programa
buscava permitir que as instituições financeiras se adaptassem à nova conjuntura econômica.
Por meio do Proer, foram abertas linhas especiais de
empréstimo, em condições favorecidas, aos bancos em
dificuldades. Mais de R$ 71 bilhões (em valores corrigidos) foram transferidos às instituições financeiras. Depois
disso, parte dos valores foi refinanciada.

#Vacina sim
Vacinei sim. Há alguns dias, mas ainda não virei jacaré.

Quarta-feira, 14 de abril de 2021 l Monitor Mercantil

Empresas de famílias empregam
60% da mão de obra mundial

D

ois terços das empresas em todo o
mundo pertencem
ou são administradas por
famílias empregando 60%
da força de trabalho mundial e contribuindo com
mais de 70% do PIB global.
A informação é da Unctad,
que se uniu a Family Business Network (FBN) para
mobilizar e apoiar as empresas familiares a adotar
a sustentabilidade em suas
estratégias de negócios.
A iniciativa conjunta Family Business for Sustainable Development (FBSD) é
uma parceria inédita entre a
ONU e a comunidade global de empresas familiares.
“As empresas familiares
podem fazer uma enorme diferença nos esforços
globais para o desenvolvi-

mento sustentável”, disse
James Zhan, diretor de investimentos e empresas da
Unctad.
De acordo com Zhan,
as empresas familiares precisam ser capacitadas para
maximizar seu potencial e
aproveitar as oportunidades
inexploradas associadas à
adoção da agenda de sustentabilidade.
Zhan afirma que para
cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
das Nações Unidas (ODS)
até 2030, um esforço global
ambicioso é necessário ao
longo da próxima década para acelerar soluções sustentáveis para os desafios mundiais econômicos, ambientais,
sociais e de governança.
“Coletivamente, eles têm
imensos recursos financei-

ros para investir nos ODS e
ajudar a preencher a lacuna
de financiamento de US$ 1
trilhão. As empresas familiares investem seus próprios recursos e podem agir
rapidamente para colocar
seus negócios e investimentos em um caminho sustentável”, disse.
Segundo Zhan, a iniciativa visa mobilizar e apoiar
as empresas familiares a se
comprometerem com contribuições concretas e mensuráveis para os ODS. Oferece-lhes formas e meios de
integrar a sustentabilidade
em seus modelos de negócios convencionais e fornecer evidências de suas contribuições para os ODS.
A FBN é uma comunidade vibrante de empreendedores que reúne mais de

4 mil famílias com 16 mil
empresas de 65 países. “Estamos entusiasmados com a
parceria com a Unctad nesta iniciativa inovadora para
criar prosperidade compartilhada para todos, mobilizar investimentos no desenvolvimento sustentável
e definir o sucesso entre as
gerações”, disse Alfonso Libano, co-presidente do conselho executivo da FBSD e
vice-presidente da Cobega
S.A., Espanha.
“Nosso foco atual é expandir nossas capacidades
em relatórios de sustentabilidade e encorajar níveis
mais altos de transparência
para todas as empresas familiares, não importa onde
elas estejam em sua jornada
de sustentabilidade”, acrescentou.

Rádios FM poderão antecipar aumento
de potência e área de cobertura

A

s rádios FM poderão solicitar aumento de potência e de área de cobertura
a qualquer momento para
o Ministério das Comunicações (MCom). A medida
atende demanda das emissoras, que só podiam solicitar a mudança no prazo de
dois anos e de forma gradual.
O texto, que flexibiliza
e desburocratiza as regras
para a concessão de benefícios às emissoras, está em
portaria publicada no Diário
Oficial da União (DOU) nesta terça-feira. O objetivo da
simplificação nos requisitos
é ofertar mais conteúdo e

melhor atender a comunidade do município para o
qual o serviço é destinado.
Com as novas regras, para
realizar o pedido ao MCom,
as rádios devem realizar o
pagamento de uma taxa adicional para autorização do
aumento de potência. Além
disso, a solicitação deverá
ser acompanhada por justificativa quanto às vantagens
e necessidade das alterações
pretendidas.
O secretário de Radiodifusão do MCom, Maximiliano Martinhão, destaca que a
portaria vai expandir o setor no Brasil. “A população
será a maior beneficiada no
processo, pois terá melhora

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 3ª
EMISSÃO EM SÉRIE ÚNICA DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A. A REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS
IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 (“Emissora”), nos termos da cláusula 14.4 do Termo de Securitização de Direitos
Creditórios do Agronegício da 3ª Emissão em Série Unica de Certificados
de Recebíveis do Agronegócio (“Emissão” e “CRA”, respectivamente) da
Emissora (“Termo de Securitização”), vem pela presente, convocar os titulares, para a Assembleia Geral de Titulares de CRA da 3ª Emissão em
Série Unica da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. (“Assembleia Geral” e “Emissão”), a se realizar no dia 04/05/2021, às 14 horas,
em 1ª convocação, através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, sendo
o acesso disponibilizado individualmente para os Titulares devidamente habilitados nos termos deste Edital, havendo a possibilidade de participação
por meio de envio de manifestação de voto (“Termo de Apuração de Votos”)
previamente à data da AGT. Os Titulares que fizerem o envio do Termo de
Apuração de Votos previamente, não precisarão acessar o link para participação na AGT. A Emissora convoca os titulares para a Assembleia Geral,
com a seguinte Ordem do Dia: (i) aprovação da Planner Corretora de Valores S.A., como instituição financeira que substituirá a SLW como instituição
custodiante dos CRA. (ii) Autorização para que a Emissora tome todas as
providências necessárias para implementar a alteração, incluindo aditamentos aos contratos. Procedimento de resposta à Consulta: Caso os Titulares queiram enviar o Termo de Apuração de Votos, sua manifestação deverá ser realizada por meio da assinatura e preenchimento do Anexo I a este
edital, instruída com cópia: (i) dos documentos que comprovem a representação do titular, incluindo mas não se limitando a, contratos e/ou estatutos
sociais, regulamentos, atas e procurações; e (ii) o documento de identificação dos signatários, e ser encaminhada, até o dia 04/05/2021 aos cuidados
do Agente Fiduciário e da Emissora por e-mail para fiduciário@commcor.
com.br e ri@reit.com.br, respectivamente. As deliberações constantes da
ordem do dia, para serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares de
CRA representando a maioria simples do CRA em circulação presentes na
Assembléia (“Quórum de Aprovação”). Uma vez aprovada, a ordem do dia
será oponível a todos os Titulares. A Emissora e o Agente Fiduciário, em
qualquer caso, aprovando-se a matéria constante da Ordem do Dia, estarão
autorizados a tomar todas as providências necessárias para implementar as
alterações necessárias. A presente convocação da Assembleia Geral, cujas
deliberações poderão ser tomadas por meio do recebimento dos Termos
de Apuração de Votos, será enviada, pelo agente fiduciário, via e-mail, a
todos os titulares cujo cadastro esteja completo junto ao escriturador dos
CRA, bem como aos seus respectivos custodiantes, após a sua publicação nos jornais de publicação dos atos da Emissora, conforme o previsto
no Termo de Securitização. Qualquer informação acerca das matérias da
ordem do dia deverá ser solicitada à Emissora ou ao agente fiduciário, nos
e-mails ri@reit.com.br e fiduciário@commcor.com.br, respectivamente. Rio
de Janeiro, 13 de abril de 2021. REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS S.A. ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CRA DA
3ª EMISSÃO EM SÉRIE ÚNICA DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. ANEXO I. TERMO DE APURAÇÃO DE VOTOS.
Nome do Titular ou Representante por extenso:
Assinatura:
*O Voto proferido por meio desta Consulta Formal, valerá tanto para a primeira convocação da AGT, quanto para uma eventual segunda convocação.

na cobertura e qualidade do
sinal das rádios”, pontua.
Já o secretário executivo
do MCom, Vitor Menezes,
afirmou que as novas regras
vão aquecer o setor de rádio. “Estamos trabalhando
para desburocratizar o setor
de radiodifusão e ofertar
mais conteúdo à população.
Essa portaria é uma entrega
muito importante para as
rádios de todo o país, pois
possibilita o aumento de
potência de forma muito
mais eficiente”, ressalta.
Outra mudança importante que a nova portaria
oferece para as rádios é a
possibilidade de “saltar níveis”. Hoje, as emissoras

são divididas nas seguintes
escalas, do menor nível para o maior: C, B2, B1, A4,
A3, A2, A1, E3, E2 e E1. A
alteração de uma classe para outra, anteriormente, só
podia ser feita a cada dois
anos. Na melhor das hipóteses, a emissora levava entre 7 e 8 anos para atingir a
classe E1, nível máximo do
sistema de radiodifusão.
Com a nova portaria, uma
rádio que esteja na classe C,
por exemplo, poderá saltar
diretamente para a E1, desde que seja tecnicamente viável e mediante autorização
do MCom, além de efetuados os pagamentos referentes às alterações solicitadas.

CASCADURA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 24.107.184/0001-51 NIRE 33210116690
Ata de AGE em 06/04/21. 1. Data, Horário e Local: No dia 06/04/21, às
11h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/
RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”).
tendo em vista o comparecimento de acionista representando a totalidade
do capital social da Cia., conforme constante no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia. 3. Mesa: Presidente: Marcelo Hudik Furtado
de Albuquerque. 4. Lavratura da Ata: A acionista presente aprovou a lavratura desta ata em forma de sumário, nos termos do Art. 130, §1º da Lei
das S.A. 5. Ordem do Dia: Discutir e deliberar a respeito da incorporação
da Saúde Participações S.A., S.A., com sede na Rua Alcindo Guanabara,
25/1.804, Centro/RJ, CNPJ/ME 23.820.050/0001-10 (“Incorporada”) pela
Cia. (a “Incorporação”), incluindo: (i) a aprovação do Protocolo e Justificação da Incorporação, firmado em 06/04/21 pelas administrações da Cia. e
da Incorporada (“Protocolo”); (ii) a ratificação e aprovação da contatação e
nomeação da empresa especializada Apsis Consultoria e Avaliações limitada, sociedade Ltda., com sede na Rua do Passeio, 62/6º, Centro/RJ, CNPJ/
ME 08.681.365/0001-30 e CRC/RJ 005112/O-9 (“Empresa Avaliadora”) que
avaliou o patrimônio líquido contábil da Incorporada a ser incorporado pela
Cia. pelo valor patrimonial contábil; (iii) a aprovação do laudo de avaliação
da incorporada preparado pela Empresa Avaliadora (“Laudo de Avaliação”),
com base no balanço patrimonial contábil da Incorporada levantado em
28/02/21; e (iv) a aprovação da Incorporação da Incorporada pela Cia. e
a autorização à diretoria da Cia. a adotar todas as medidas e providências
necessárias para implementar a Incorporação. 6. Deliberações Tomadas:
Instalada a assembleia, a acionista aprovou, sem quaisquer ressalvas ou
restrições, as seguintes deliberações: (i) a aprovação do Protocolo, que
passa a integrar esta ata para todos os fins e efeitos legais como Anexo I;
(ii) a ratificação e aprovação da contratação e nomeação da Empresa Avaliadora, que avaliou o patrimônio líquido contábil da Incorporada a ser incorporada pela Cia. pelo valor patrimonial contábil; (iii) a aprovação do Laudo
de Avaliação, que avaliou o patrimônio líquido contábil da Incorporada em
R$ 171.519.128,08, cuja composição está detalhada no Laudo de Avaliação,
sendo certo que o Laudo de Avaliação é anexo ao Protocolo; e (iv) a aprovação da Incorporação da Incorporada pela Cia., nos termos e condições do
Protocolo e do Laudo de Avaliação, sendo que, mediante a aprovação ora
deliberada, a Cia. sucederá a Incorporada em todos os seus direitos e obrigações, e a Incorporada será extinta. Em decorrência da Incorporação, o
Acervo Líquido da Incorporada será integralmente vertido em favor da Cia.,
sem aumento do capital social da Cia. ou a emissão de novas ações, observado que, para fins de Incorporação, (i) a participação societária da Cia. na
Incorporada será substituída pelos ativos e passivos que integram o acervo
líquido incorporado, que passarão a ser registrados de forma correspondente nos registros contábeis da Incorporadora; e (ii) o saldo negativo no valor
total de R$589.078,47 será abatido da conta de reserva de lucros da Cia..
Também foi aprovada a autorização para que a diretoria da Cia. adote todas
as medidas e providências necessárias para implementar a incorporação,
conforme as deliberações previstas neste instrumento. 7. Encerramento,
Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar e na ausência de
manifestação por qualquer dos presentes, foram os trabalhos suspensos
para a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. 8. Assinaturas: Presidente: Marcelo Hudik Furtado de
Albuquerque. Acionista Presente: Saúde Participações S.A. RJ, 06/04/21.
Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque - Presidente. Jucerja em
12/04/21 sob o nº 4047250. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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Três perguntas: a legislação de
recuperação e falência de empresas
Por Jorge Priori

E

m
dezembro
de 2020, a Lei
11.101/2005, que
regula a recuperação judicial, extrajudicial e a falência
de empresas, foi atualizada
pela Lei 14.112. Diante
de um quadro econômico
complexo gerado pela pandemia, que pode agravar a
situação financeira de algumas empresas, conversamos
com o advogado, doutor e
professor Marcelo Godke
sobre a sua avaliação sobre
as mudanças trazidas pela
Lei 14.112, se a atual legislação tem apoiado a recuperação das empresas e sobre
as dificuldades enfrentadas
por micro e pequenas empresas para utilizarem essa
legislação.
Como você avalia as
mudanças trazidas pela
Lei 14.112 de 24/12/2020?
A reforma que foi feita
na Lei de Falência e Recuperação foi bastante ampla. Ela toca em aspectos
bem variados do processo,
principalmente de recuperação judicial. Reclamava-se
muito sobre um fenômeno
tributário esdrúxulo gerado por uma interpretação
da Receita Federal quanto
ao abatimento do estoque
da dívida de uma empresa,
processo conhecido como
haircut (em português, corte
de cabelo).
Para a Receita, um abatimento de dívida seria equivalente a uma receita, o que
claramente era equivocado.
Uma receita tem que entrar
no caixa da empresa. Um
abatimento de dívida é uma
despesa que deixa de existir, que não sai do caixa da
empresa. A Receita Federal
entendia que isso era uma
receita tributável, e apesar
de os credores darem descontos para negociação das
dívidas, a carga tributária da
empresa aumentava.
Isso era bastante ruim
para a empresa que estava
em recuperação judicial,
pois em vez de pagar menos impostos, ela tinha que
pagar mais. Isso não fazia o
menor sentido. Esse pleito
era antigo, mas o Ministério
da Fazenda, independente
do governo, era contra mudar essa interpretação. Na
nova lei, foram aprovadas
medidas para evitar a tri-

butação do haircut. Isso foi
vetado pelo presidente da
República, mas os vetos foram derrubados pelo Congresso. Hoje, não se pode
mais tributar o abatimento
da dívida.
Outra preocupação era
com relação ao financiamento da empresa em recuperação judicial. Não havia
muitas garantias para proteger o financiador que entrava depois da recuperação.
A lei facilita a concessão
de garantias para que sejam
obtidos os empréstimos,
principalmente na modalidade DIP Financing (Debtor-in-possession financing; em
português, financiamento
do devedor em posse). Por
exemplo, o devedor tem
uma máquina e vai continuar tendo a posse daquela
máquina para exercer suas
atividades normalmente.
Quando a Lei de Falência
e Recuperação entrou em
vigor, nós tivemos uma mudança de paradigma muito
importante pois ela acabou
com a concordata. Esse
instrumento tinha uma previsão judicial para que se
fizesse um parcelamento da
dívida num prazo rígido.
Um juiz concedia a concordata desde que alguns
requisitos fossem constatados no pedido feito. É por
isso que se dizia que era um
favor judicial concedido pelo poder judiciário para empresas em dificuldades. Na
prática, isso criou uma indústria da concordata onde
as empresas utilizavam esse
instrumento para esvaziar
o patrimônio da sociedade.
Poucas se restabeleciam.
Com a Lei 11.101/2005,
as empresas passaram a ter
uma possibilidade maior
de recuperação econômica.
Essa recuperação não vem
por favor judicial, e sim por
meio de negociação. O devedor apresenta um plano
de recuperação com corte
de dívidas, postergação de
prazos e redução de juros,
cabendo a ele negociar sua
aprovação em uma assembleia de credores.
A ideia de que cabe ao
mercado dar uma solução foi reforçada pela Lei
14.112/2020 pois ela trata
da utilização da mediação
judicial como um instrumento para solução de problemas. Existem juízes que
dizem que o Judiciário, em

PERUGIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF nº 05.078.186/0001-15 - NIRE 33.3.0027357-3
Ficam convocados os acionistas da PERUGIA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A. (“Companhia”) a participar da Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 22 de abril de 2021 às
16:00h na sede da Companhia, na Rua Victor Civita, 66 - Ed. 5, Sala
609, Barra da Tijuca, CEP 22775-044, Rio de Janeiro, RJ, para deliberar
sobre a seguinte Ordem do Dia, em sede de AGO: a) Tomada das contas
dos administradores e Demonstrações Financeiras; b) Destinação do
lucro líquido do exercício findo em 31/12/20; c) Eleição do Conselho de
Administração; d) Remuneração global dos administradores da Companhia;
e, em sede de AGE; e) Aumento do capital autorizado e f) Alteração do art.
5º do estatuto social a fim de refletir o aumento do capital social. ROBERTO
TEIXEIRA DE MESQUITA – Presidente do Conselho.

ICATU HOLDING S.A.
CNPJ/MF N°. 02.316.471/0001-39
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Ficam os Srs. Acionistas convidados a
comparecer à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sede da
Companhia, nesta cidade, na Av. Ataulfo de Paiva 1.100, 2º andar, às 10h
do dia 28/04/2021, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i)
tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações
financeiras por eles apresentadas, relativamente ao exercício social
encerrado em 31/12/2020; (ii) fixar a remuneração global anual da Diretoria
e de Conselho de Administração; e (iii) outros assuntos de interesse geral.
RJ, 30/03/2021. A Diretoria.

tese, não está aparelhado
para desempenhar esse papel. Outros dizem que o
Judiciário está se preparando para fazer essas mediações e desempenhará bem
tal papel. Outro aspecto
que reforça a ideia de que o
mercado é responsável pela
solução do problema é que
os credores poderão apresentar mais facilmente um
plano alternativo de recuperação na assembleia geral de
credores.
Um último aspecto é que
se criou um procedimento
internacional de cooperação entre os judiciários de
vários países em casos de
falências e recuperações judiciais de empresas multinacionais. Não havia esse procedimento na lei brasileira,
que já existe na lei americana há pelo menos uma década. A nova lei facilitou o
reconhecimento de uma decisão de um juiz estrangeiro
no Brasil e vice-versa.
Na sua opinião, a atual
legislação tem apoiado a
recuperação das empresas?
Infelizmente, eu não tenho dados estatísticos, mas
a impressão que tenho, com
base em testemunhos do
mercado, é que se compararmos a antiga concordata
com a atual recuperação,
a dinâmica procedimental
melhorou muito, e algumas
empresas, não todas, conseguem efetivamente se recuperar. A Lei 11.101/2005
era rígida em alguns aspectos e a sua interpretação
dada pelo Judiciário era no
sentido de mitigar alguns
desses preceitos. Por exemplo, a lei dizia que alguns
dos seus prazos eram improrrogáveis, mas eles acabavam sendo prorrogados
pelo Judiciário (exemplos:
artigo 6º, parágrafo 4º, e artigo 53º). Isso acabou facilitando um pouco a vida das
empresas em dificuldade financeira.
Dito isso, não faz parte
da cultura do brasileiro ficar muito contente ao pedir a recuperação judicial
pois acredita-se que isso
demonstra fraqueza. Como
os empresários têm uma resistência muito grande em
pedir a recuperação no momento anterior, eles acabam
deixando para pedi-la muito
tarde, quando não há mais

tempo para salvar a empresa dada a proporção da
crise. Apesar desse aspecto
cultural, a Lei da Falência e
Recuperação tem ajudado
sim.
As micro e pequenas
empresas podem solicitar recuperação judicial?
Quais são as dificuldades
que elas mais encontram
nesse tipo de processo?
Sim, elas podem pedir.
Por conta das dificuldades
naturais que as micro e pequenas empresas passam,
por possuírem faturamento
menor, elas não têm condições de arcar com os custos
normais de uma recuperação de uma empresa média
ou maior, que envolvem,
por exemplo, a remuneração do administrador judicial, o pagamento de advogados e a preparação de
um plano de recuperação
que acaba sendo complexo
e caro.
Por isso a lei tem um procedimento específico para
micro e pequenas empresas,
mas que não é muito utilizado por causa da sua rigidez. Ele lembra, até certo
ponto, a antiga concordata.
Esse procedimento tem um
prazo de até 36 meses para
pagamento da dívida. Se a
dívida não for paga dentro
desse prazo, a empresa acaba falindo, mesmo que houvesse condições para parcelar a dívida em até 72 meses,
por exemplo. O prazo de 36
meses acaba inflexibilizando e tornando pouco útil a
recuperação judicial de micro e pequenas empresas.
Eu já vi uma pequena
empresa pedindo a recuperação judicial normal para
parcelar sua dívida em dez
anos, e não em três. Seria
necessário, e isso acabou
sendo alterado em parte, um
procedimento um pouco
mais sofisticado desde que
ele desse um pouco mais de
flexibilidade. Se esse procedimento não for muito caro, as micro e pequenas empresas vão utilizá-lo, mas,
infelizmente, isso não foi
feito. A alteração ficou um
pouco a desejar. Vamos ver
o que acontece, se essa pequena reforma vai facilitar a
vida das micro e pequenas
empresas. A impressão que
eu tenho é que não. Vamos
aguardar pois quem dirá isso é o tempo.

SENDAS S/A
CNPJ 31.911.548/0001-17 / NIRE Nº33300132643
CONVOCAÇÃO. Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em
AGO, a realizar-se em sua sede social, na Rua Maria Soares Sendas nº
111 - Loja 525, Centro, São João de Meriti-RJ, no próximo dia 27/04/2021,
às 10h, afim de deliberar sobre as seguintes matérias: a) Relatórios e contas
dos administradores, balanços patrimoniais referentes aos exercícios sociais
encerrados em 31/12/2019 e 31/12/2020; b) Destinação dos lucros líquido
dos exercícios encerrados em 31/12/2019 e 31/12/2020 e distribuição de
dividendos; c) Eleição de Diretoria e fixação de seus honorários; e d) Outros
assuntos de interesse da sociedade. São João de Meriti, 13/04/2021. Arthur
Antonio Sendas Filho. Presidente
SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 30.458.020/0001-71 NIRE 33.3.0000065-8
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária. Ficam convocados
os acionistas da SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A. a se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada às 10h00min do dia 30/04/2021,
na sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, 200 - 19º andar (Parte), Flamengo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para
apreciação e deliberação das seguintes matérias: a) Relatório Anual da Administração e Demonstrações Contábeis acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício
social encerrado em 31/12/2020; b) Destinação do lucro líquido do exercício
social encerrado em 31/12/2020 e pagamento de dividendos; c) Eleição
dos Membros da Diretoria e fixação de sua remuneração. Rio de Janeiro,
13/04/2021. Wilson Lemos de Moraes Junior - Diretor-Presidente.

Huawei fortalecerá
suas capacidades de
engenharia de software

A

gigante chinesa de
tecnologia Huawei
declarou que otimizará seu portfólio para
aumentar a resiliência dos
negócios em cinco iniciativas estratégicas, visando
navegar em um ambiente
desafiador.
O presidente rotativo da
Huawei, Eric Xu, explicou
que a empresa fortalecerá
particularmente suas capacidades de engenharia de
software e reduzirá a demanda e a dependência de
chips. Ele fez a declaração
no 18º Global Analyst Summit da Huawei em Shenzhen, realizado na segunda-feira (12).
Entre as outras quatro
iniciativas estratégicas, a
Huawei maximizará o valor do 5G e definirá o 5.5G
com pares da indústria para impulsionar a evolução
das comunicações móveis.
A empresa fornecerá uma
experiência integrada, centrada e inteligente em todos
os cenários e aspectos para
os usuários.
A companhia sediada em
Shenzhen também inovará para reduzir o consumo
de energia em prol de um
mundo de baixo carbono e
para enfrentar os desafios
de continuidade de fornecimento, destacou Xu.
Xu também pediu a reconstrução da confiança

na indústria global de semicondutores. Ele alertou
que a atual escassez global
de chips, resultado da estocagem por muitas empresas
devido a fatores que incluem as sanções dos EUA
à Huawei, pode desencadear uma crise global maior
no futuro.
“Reconstruir a confiança
e restaurar a colaboração
em toda a cadeia global de
suprimentos de semicondutores é crucial para trazer
a indústria de volta aos trilhos”, disse Xu.
A Huawei registrou um
crescimento mais lento de
lucros em relação às restrições de exportação dos
EUA. Em 2020, sua receita
global de vendas aumentou anualmente 3,8%, para 891,4 bilhões de yuans
(US$ 136 bilhões), enquanto o lucro líquido aumentou
anualmente 3,2%, para 64,6
bilhões de yuans, conforme informado no relatório
financeiro de 2020 da empresa.
Mais de 400 convidados
compareceram presencialmente ao evento, abrangendo analistas financeiros e do
setor, principais líderes de
opinião e representantes da
mídia, juntamente com analistas e representantes da
imprensa de todo o mundo
que participaram online.
Com agência Xinhua

SÃO CRISTÓVÃO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 28.468.412/0001-70 - NIRE 33.3.0032836-0
Ata da AGE em 04/03/2021. Data, Horário e Local. No dia 04/03/21, às
10h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, nº 25/1.804, Centro/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o
comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social
da Sociedade, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de
Presença de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Daniel Pini Nader. Secretário: Luiz Augusto Vianna Messora. Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) a
eleição de novos membros da Diretoria; e (ii) a fixação da remuneração dos
membros da Diretoria no ano de 2021. Deliberações. Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas
e por unanimidade: (i) Eleger para o cargo de Diretor Presidente da Cia.,
o Sr. Daniel Pini Nader, brasileiro, casado, bacharel em engenharia, RG
22.309.015-3, SSP/SP e CPF 296.635.378-33, com mandato de 2 anos a
contar da presente data, permitida a reeleição, conforme o estatuto social da
Cia. Eleger para o cargo de Diretor sem Designação Específica, o Sr. Luiz
Augusto Vianna Messora, brasileiro, solteiro, bacharel em administração,
RG 33.944.176-8, SSP/SP e CPF 388.671.028-93, com mandato de 2 anos
a contar da presente data, permitida a reeleição, conforme o estatuto social
da Cia. (ii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o
exercício social de 2021 em até R$ 100,00, já incluídos todos os valores
relativos aos benefícios e verbas de representação dos administradores,
nos termos do Art. 152, caput, da Lei 6.404/76. Por fim, a unanimidade dos
presentes autorizou a administração da Cia. a tomar todas as providências
necessárias à efetivação das deliberações ora aprovada. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso
da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por
todos os presentes. RJ, 04/03/21. Mesa: Daniel Pini Nader - Presidente,
Luiz Augusto Vianna Messora - Secretário. Jucerja em 12/04/21 sob o nº
4046671. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

HAGA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
Cia Aberta – CNPJ 30.540.991/0001-66 – NIRE 333.0014610-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO–AGO: Ficam os Srs. Acionistas convocados
a comparecer às 9h00min, do dia 30/04/2021, na Av. Engº Hans Gaiser, 26,
Nova Friburgo/RJ, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: I) Examinar, discutir e votar, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativos
ao exercício social encerrado em 31/12/2020; II) Deliberar sobre a proposta
de destinação do resultado; III) Eleger os membros do Conselho de Administração da Cia. e fixar a remuneração global dos administradores. Em conformidade com o Artigo 124, Parágrafo 6, da Lei 6.404/76, e da Instrução CVM
481/09, encontram-se a disposição dos acionistas para consulta, na sede e
no site da Cia, bem como da CVM e da BMFBOVESPA, os documentos objetos de deliberações da Assembleia ora Convocada. INSTRUÇÕES GERAIS:
a) Conforme previsto nos Arts. 12° e 13° do Estatuto Social da Cia. somente
poderão comparecer a AGO os acionistas em cujos nomes as ações estejam
registradas em lista de acionistas expedida pelo Banco Itaú S.A., agente de
custódia de Ações da Cia, em até 05 dias antes da data de realização da AGO,
observando Art. 126 da Lei 6.404/76, munidos dos seguintes documentos: (i)
se pessoa física: Identidade e CPF; (ii) se pessoa jurídica: Estatuto ou Contrato
Social, com respectiva comprovação da representação legal. Em ambos os
casos se forem representados por procuração, que observem o disposto no
§ 1º do art. 126 da Lei 6.404/76, devendo os instrumentos de mandato com
especiais poderes para representação na AGO, a que se refere o presente
edital, serem depositados na sede da Cia. ou por e-mail, em até 05 dias antes
da data marcada para sua realização; b) Boletim de Voto à Distância: caso
o acionista opte por exercer seu direito de voto à distância, nos termos da Instrução CVM 481/09 e alterações, poderá enviar o Boletim de Voto por meio de
seu respectivo agente de custódia, ou diretamente à Cia, conforme orientações
constantes no boletim de voto a distância, disponível nos sites da Cia “Investidores/Assembleias”, da CVM e da BMFBOVESPA. Nova Friburgo, 13/04/2021,
José Luiz Abicalil - Presidente do Conselho de Administração.
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Oferta secundária das
debêntures da Vale já tem preço

Taxa média do
empréstimo pessoal
aumentou em abril

BNDES fixou o valor unitário em R$ 53,50

U

A

Vale informou ao
mercado nesta terça-feira que recebeu comunicado do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) sobre precificação da oferta secundária das
debêntures participativas da
sexta emissão da mineradora (CVRDA6).
O comunicando trata sobre a precificação da oferta pública de distribuição
secundária de debêntures
participativas, da espécie
subordinada, da sexta emissão da Vale de titularidade
do BNDES, da BNDESPAR e da União Federal,
cujo lançamento havia sido
comunicado à mineradora
em correspondência recebida em 29 de março de 2021.
“Nos termos de referida
comunicação, dentre outras
informações, foi precificada a Oferta Secundária de
214.329.234
Debêntures,
sendo 141.727.784 Debêntures de titularidade da União,

62.001.000 Debêntures de
titularidade do BNDES e
10.600.450 Debêntures de
titularidade da BNDESPar,
incluídas as Debêntures Adicionais mencionadas em 29
de março de 2021”, destacou
o comunicado.
O preço por debêntures
foi fixado em R$ 53,50, perfazendo o montante total
na Oferta Secundária de R$
11.466.614.019,00. Segundo a Vale, a Oferta Secundária está sendo realizada
no Brasil, em mercado de
balcão não organizado, nos
termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários, conforme alterada,
e demais normativos aplicáveis, e foram realizados
esforços de colocação no
exterior nos termos da Rule 144A e da Regulation S
editadas pela U.S. Securities
and Exchange Commission
(SEC).
“Este comunicado tem
propósito meramente informativo, nos termos da

COOPSERJ - COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 02.723.075/0001-26 / NIRE: 33.4.0003024-9
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos do
Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, convoca os associados, que
nesta data são no número de 1.794, em condições de votar, para se
reunirem em Assembleia Geral Ordinária à realizar-se na sede da Cooperativa, dia 26 de abril de 2021, na Av. Presidente Vargas, 534, sala 1001,
Centro – Rio de Janeiro – RJ, às 07:00 horas com a presença de 2/3 (dois
terços) dos associados em primeira convocação; às 08:00 horas, com a
presença de metade e mais um dos associados em segunda convocação;
ou às 09:00 horas, com a presença mínima de 10 (dez) associados em
terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que
compõem a ordem do dia: Assembleia Geral Ordinária: - Prestação de
contas do exercício de 2020; - Destinação das sobras do exercício de
2020; - Aprovação do rateio de despesas de 2021; - Fixação do valor dos
honorários da Diretoria e das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal; - Outros assuntos de interesse social. A fim de cumprir exigências sanitárias, todos os participantes deverão comparecer de máscaras e permanecer com a mesma durante toda a realização da Assembleia.
Rio de Janeiro, 14 de abril de 2021.
José Geraldo da Fonseca Chaves
Diretor Presidente

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação,
extraídos dos autos da Ação de COBRANÇA, movida por
CONDOMINIO DIMENSION OFFICE & PARK em face de
NEVILLE VIANNA PROA e OUTRA,
processo nº 0033419-68.2017.8.19.0209, na forma abaixo:
O Dr. ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA, Juiz da Vara
acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os
interessados especialmente a NEVILLE VIANNA PROA e ANDRÉA
DE CASSIA NOGUEIRA PROA, que em 29/04/21, às 13:00 hs., no
site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON
B. RICART, venderá de forma eletrônica (on line) conforme art.
879 inciso II do CPC, não havendo licitantes no dia 05/05/21, no
mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891
§ único do NCPC, os imóveis registrados no 9º RGI, matrículas nº
366.123, nº 366.363 e nº 366.632, Av. Embaixador Abelardo Bueno
nº 1 – bloco 01 – salas 701-F, 521-D e 501-B – Jacarepaguá - RJ,
avaliados as fls. 461 / 463 e 465 em 31/07/20, por R$ 350.000,00
(sala 701-F), R$ 360.000,00 (sala 521-D e sala 501-B – cada
sala). Condições Gerais da Alienação: constam no Edital na
íntegra, no site do leiloeiro e nos autos. Pagamentos: à vista conf.
art. 892 do CPC, 3% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo
arrematação, adjudicação ou remição. Para conhecimento de
todos foi expedido este, outro na integra estará afixado no local de
costume e na sede do juízo e nos autos, ficando o executado
ciente da Hasta Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial
de Justiça, suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso
I do NCPC. Dado e passado nesta cidade, em 22/3/21. Eu, Bianca
Orosco Bullaty, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass)
Dr. ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA, Juiz de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação,
extraídos dos autos da Ação de COBRANÇA,
movida por CONDOMINIO DIMENSION OFFICE & PARK
em face de NEVILLE VIANNA PROA e OUTRA,
processo nº 0033599-84.2017.8.19.0209, na forma abaixo:
O Dr. ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA, Juiz da Vara
acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos
os interessados especialmente a NEVILLE VIANNA PROA e
ANDRÉA DE CASSIA NOGUEIRA PROA, que em 28/04/21, às
13:00 hs., no site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro
MARIO MILTON B. RICART, venderá de forma eletrônica (on line)
conforme art. 879 inciso II do CPC, não havendo licitantes no dia
04/05/21, no mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na
forma do art. 891 § único do NCPC, os imóveis registrados no 9º
RGI, matrículas nº 366.492, nº 366.493 e nº 366.494, Av.
Embaixador Abelardo Bueno nº 1 – bloco 01 – salas 601-E, 602E e 603-E – Jacarepaguá - RJ, avaliados as fls. 458 / 460 e 462
em 15/09/20, por R$ 320.000,00 (salas 601-E e 602-E cada sala),
R$ 240.000,00 (sala 603-E). Condições Gerais da Alienação:
constam no Edital na íntegra, no site do leiloeiro e nos autos.
Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 3% ao leiloeiro e
custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação ou remição.
Para conhecimento de todos foi expedido este, outro na integra
estará afixado no local de costume e na sede do juízo e nos
autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este não
for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a
exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado
nesta cidade, em 22/3/21. Eu, Bianca Orosco Bullaty, Chefe de
Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. ARTHUR EDUARDO
MAGALHÃES FERREIRA, Juiz de Direito.

legislação e da regulamentação em vigor, e não deve
ser considerado anúncio de
oferta no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição. Esta
comunicação não constitui
uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de
compra das Debêntures ou
de quaisquer outros valores mobiliários, nem haverá
qualquer oferta, solicitação
ou venda das Debêntures
ou de quaisquer outros valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição
em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal”,
esclareceu no comunicado
Luciano Siani Pires Diretor
Executivo de Relações com
Investidores.
Participação acionária
A Vale informou também
em comunicado nesta terça-feira que recebeu comunicado da Caixa de Previdência
dos Funcionários do Ban-

co do Brasil (PREVI), informando o seguinte: “Em
cumprimento ao que estabelece o artigo 12, da Instrução
CVM nº 358/02 (“ICVM
nº 358/02”), comunicamos
para os devidos fins que a
Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do
Brasil, entidade fechada de
previdência complementar
inscrita no CNPJ sob número 33.754.482/0001-24, localizada na Praia de Botafogo,
501, 3º e 4º andares, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ,
reduziu, em 09/04/2021, a
sua participação acionária na
Vale S.A., em função da alienação de Ações Ordinárias
de sua titularidade em bolsa
de valores”.
A Previ informou que com
a referida alienação das Ações
detidas diretamente da companhia, a entidade reduziu
a sua participação direta em
Ações Ordinárias de 10,06%
para 9,99%, alterando a sua
posição para 527.685.282
Ações Ordinárias.

RIOCENTRO S.A. – Centro de Feiras, Exposições e
Congressos do Rio de Janeiro
CNPJ nº 42.587.568/0001-09 – NIRE: 33.3.0007331-1
Edital de Convocação: Convidamos os Senhores acionistas do RIOCENTRO
S.A., para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 28/04/2021,
às 15hs na Rua Maia de Lacerda, 167 – 4º andar – Estácio, RJ/RJ, com a
seguinte pauta: 1) Relatório da Diretoria, balanço patrimonial e demonstrações
financeiras ao exercício de 2020; 2) Eleição do Conselho de Administração;
3) Eleição do Conselho Fiscal; 4) Honorários do Conselho de Administração e
do Conselho Fiscal; 5) Honorários da Diretoria. Alexandre Rodrigues Argento
- Respondendo Pela Diretoria de Administração e Finanças.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação,
extraídos dos autos da Ação de COBRANÇA, movida por
CONDOMINIO DIMENSION OFFICE & PARK
em face de NEVILLE VIANNA PROA e OUTRA,
processo nº 0033633-59.2017.8.19.0209, na forma abaixo:
O Dr. ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA, Juiz da Vara
acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os
interessados especialmente a NEVILLE VIANNA PROA e ANDRÉA
DE CASSIA NOGUEIRA PROA, que em 26/04/21, às 13:00 hs., no
site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON
B. RICART, venderá de forma eletrônica (on line) conforme art.
879 inciso II do CPC, não havendo licitantes no dia 03/05/21, no
mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891
§ único do NCPC, os imóveis registrados no 9º RGI, matrículas nº
365.843, nº 365.844, nº 365.845, nº 365.846 e 365.847
respectivamente, Av. Embaixador Abelardo Bueno nº 1 – bloco 01
– lojas 141, 142, 143, 144 e 145 – Jacarepaguá - RJ, avaliado as
fls. 564 / 566 / 568/ 570 e 572 em 31/07/20, por R$ 410.000,00
(cada loja). Condições Gerais da Alienação: constam no Edital na
íntegra, no site do leiloeiro e nos autos. Pagamentos: à vista conf.
art. 892 do CPC, 3% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo
arrematação, adjudicação ou remição. Para conhecimento de
todos foi expedido este, outro na integra estará afixado no local de
costume e na sede do juízo e nos autos, ficando o executado
ciente da Hasta Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial
de Justiça, suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso
I do NCPC. Dado e passado nesta cidade, em 22/3/21. Eu, Bianca
Orosco Bullaty, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass)
Dr. ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA, Juiz de Direito.

SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.
CNPJ/MF n° 33.386.210/0001-19 - NIRE nº 3.330.013.730-1
Companhia Aberta
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem no dia 30 de abril de
2021, às 14:00 horas, em primeira convocação, observado o disposto no
artigo 125 da Lei nº 6.404/76, em Assembleia Geral Ordinária, na sede
social de Sondotécnica Engenharia de Solos S.A., na Rua Voluntários da
Pátria, nº 45, 8º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, a fim de deliberarem
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1. examinar, discutir e votar as contas
dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 2. examinar, discutir e votar
a proposta de destinação dos resultados do exercício; e 3. eleger os membros do Conselho de Administração e fixar o montante da remuneração
dos Administradores. Informações Gerais: 1. Comunicamos aos Senhores
Acionistas que, para os fins do Art. 133 da Lei nº 6.404/76, se encontram à
disposição na sede Companhia, nos sites da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.
b3.com.br) e de Relações com Investidores da Companhia https://www.
sondotecnica.com.br/sobre-nos/relacao-com-investidores/ os documentos
relacionados a este Edital. 2. Os acionistas deverão apresentar, com no
mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência à data designada para
a realização da Assembleia, além do documento de identidade, conforme o
caso: a) comprovante expedido pela instituição escrituradora nos últimos 5
(cinco) dias; b) o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do
outorgante; e/ou c) relativamente aos acionistas participantes da custódia
fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação
acionária, emitido pelo órgão competente. 3. A Companhia adotará o voto à
distância na realização da Assembleia, nos termos da Instrução da CVM nº
481/09, possibilitando que o acionista exerça o direito de voto por meio de
seus respectivos agentes de custódia, por meio da instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, Itaú
Unibanco S.A., ou diretamente à Companhia. Os acionistas que optarem
por remeter o boletim de voto à distância (“BVD”) diretamente à Companhia
poderão fazê-lo enviando, até 23/04/2021, para o endereço eletrônico ri@
sondotecnica.com.br, vias digitalizadas em formato .PDF do BVD (devidamente preenchido, rubricado e assinado) e dos documentos pertinentes,
não sendo necessário o envio das vias físicas. A Companhia confirmará o
recebimento dos documentos, bem como comunicará ao acionista por meio
do endereço de e-mail informado no BVD se os documentos recebidos são
suficientes para que o voto seja considerado válido ou os procedimentos e
prazos para eventual retificação ou reenvio, caso necessário. 4. Os acionistas obterão todas as informações necessárias para melhor entendimento
das matérias acima, bem como modelo de procuração, mediante solicitação
através do e-mail ri@sondotecnica.com.br. Rio de Janeiro, 14 de abril de
2021. Fabio Bergman - Presidente do Conselho de Administração.

ma pesquisa de
taxa de juros
realizada
pelo Núcleo de Inteligência
e Pesquisas da Escola de
Proteção e Defesa do Consumidor do Procon-SP,
constatou que, em abril, a
taxa média do empréstimo pessoal apresentou alta
em relação a março e, a do
cheque especial se manteve igual. O levantamento
foi feito em 5 de abril nos
seguintes bancos: Banco
do Brasil, Bradesco, Caixa
Econômica Federal, Itaú,
Safra e Santander.
No empréstimo pessoal,
a taxa média dos bancos
pesquisados foi de 6,10%
ao mês, acréscimo de 0,02
ponto percentual em relação ao mês anterior, que foi
de 6,08%. O Bradesco alterou sua taxa de 7,16% para
7,22%, representando uma
variação positiva de 0,84%.
O Itaú alterou sua taxa de

5,91% para 5,97%, variação
positiva de 1,02%. As demais instituições financeiras
mantiveram suas taxas.
No cheque especial não
houve alteração das taxas
praticadas pelas instituições
se mantendo igual ao mês
anterior, 7,96% a.m.
O Banco Central do Brasil, por meio da Resolução
nº 4.765, de 27 de novembro de 2019, limitou a cobrança da taxa de juros do
cheque especial para pessoa
física em 8% ao mês. A resolução passou a vigorar
em 06 de janeiro de 2020.
Especialistas do Procon-SP orientam que o consumidor deve sempre avaliar
seus rendimentos e despesas a fim de identificar onde
é possível economizar e evitar gastos desnecessários.
“O controle das finanças
pessoais é a melhor forma
de se livrar do endividamento”, alertam os especialistas.

EMMANUEL BLOCH, ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
CNPJ nº 33.259.722/0001-14
Edital de Convocação – Assembléia de sócios. São convidados os senhores cotistas da Emmanuel Bloch, Administração de Bens Ltda., para se reunirem em Assembléia de sócios cotistas, na sede da Sociedade, na Rua Sete
de Setembro, 55/sl. 1901, no dia 27/04/2021, às 14h00, para: a) Aprovação de
contas e deliberar sobre Balanço Patrimonial e do Resultado Econômico encerrado em 31/12/2020; b) Aprovação de pró-labore; c) Assuntos de interesse
geral. RJ, 08/04/2021. Jean Charles David Bernheim - Sócio Diretor Gerente.
RODOLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA.
CNPJ nº 05.214.772/0001-40
EDITAL. RODOLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA, com sede à Rua
ILHEUS, 230 - Jardim Gramacho - Duque de Caxias - RJ, NIRE 33.2.1042227-8
e unidade(s) armazenadora(s) localizada(s) à Avenida Vinte de Janeiro, O MÓDULO C DO RIOGALEAO LOG TERMINAL DE CARGAS DO AEROPORTO
INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO - Galeão - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro, NIRE 33.9.0176787- 2, representada pelo Sr. Adalgiso Maia Neto, CPF:
838.525.227-49 que assinou, em 15/07/2020, o Termo de Responsabilidade de
Fiel Depositário conforme fls. 26 do processo 00-2020/048172-0, está habilitada
a funcionar como Armazém Geral de acordo com o art. 1º, § 2º do Decreto Federal nº 1.102, de 21.11.1903, conforme “Documento de Armazéns Gerais” registrado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 00003860836,
em 09/03/2020. Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2020. Vitor Hugo Feitosa Gonçalves Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro ID. 50363620

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento
dos interessados, que no dia 29 de abril de 2021, às 11:00
horas, realizará o leilão REBDETRO-06-21 na forma on-line, dos
veículos apreendidos ou removidos, a qualquer título e não reclamado por seu proprietário, classificados como conservados,
sucata inservível identificados ou sucatas inservíveis não identificados, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data
do recolhimento, conforme art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, cujo os proprietários já foram notificados, tendo como leiloeiro o Sr. ALEXANDRO LACERDA, devidamente matriculado
na JUCERJA sob o no 103. Os veículos a serem levados a leilão
poderão ser verificados no site www.rebocarleiloes.com.br. A
cópia do edital poderá ser consultada através do site
www.detro.rj.gov.br e www.rebocarleiloes.com.br

ALTO LEBLON PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 21.365.716/0001-62 - NIRE 33.3.0031486-5
Ata da AGE em 6/04/21. 1. Data, Hora e Local: No dia 6/04/21, às 8:30h, na
sede da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1804, Centro/RJ. 2. Presença: Acionista representando a totalidade do capital social da Cia., conforme
evidenciado no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia. 3. Convocação e Publicações: Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”),
em razão da presença de acionista representando a totalidade do capital
social da Cia. 4. Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa; Secretária:
Verena Sanchez Bohrer. 5. Ordem do Dia: Deliberar acerca do aumento do
capital social da Cia. 6. Deliberação tomada por Unanimidade: Foi aprovado
o aumento de capital da Cia. no valor total de R$23.325.651,98, mediante
a emissão de 23.325.651 novas ações ordinárias, nominativas, sem valor
nominal, em tudo iguais às ações ordinárias de emissão da Cia. atualmente
existentes, pelo preço de emissão de R$1,00 para cada ação, fixado nos
termos do Art. 170, §1º, da Lei das S.A., dos quais R$0,01 por ação serão
atribuídos à conta de capital social e R$ 0,99 serão destinados à conta de
reserva de capital nos termos do Art. 14, § único da Lei das S.A., juntamente com o excedente do valor total do aumento de capital de R$ 0,98, por
não perfazer o valor de uma ação emitida pela Cia. nesta data. O aumento
de capital ora aprovado é integralmente subscrito e será integralizado pelo
acionista Everest Brasil Partners I – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, fundo de investimento
em participações CNPJ 22.802.858/0001-02, neste ato representado por
sua administradora, BRL Trust Investimentos Ltda., com sede na Rua
Iguatemi, 151/19º, Itaim Bibi/SP, CNPJ 23.025.053/0001-62, nos termos
do boletim de subscrição que integra a presente ata como Anexo I. Como
resultado da deliberação ora aprovada, o capital social da Cia., atualmente
de R$40.230.850,00, passa para R$40.464.106,51. Em consequência do
referido aumento do capital social da Cia., o caput do Art. 5º do Estatuto
Social da Cia. passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Art. 5º. O capital social subscrito e integralizado da Cia. é de R$40.464.106,51, dividido
em 63.556.501 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Com
exceção da alteração do caput do Art. 5º, ora aprovada, todos os demais
Artigos do Estatuto Social da Cia. permanecem inalterados, e são neste
ato ratificados pelo acionista da Cia., sendo que o texto consolidado do Estatuto Social da Cia. será arquivado na sede da Cia. O acionista também
autoriza expressamente a administração da Cia. a tomar todas as medidas
necessárias para a implementação do aumento de capital ora aprovado,
incluindo, sem limitação, àquelas relacionadas à anotação das novas ações
ora emitidas nos livros e registros aplicáveis. 7. Encerramento e Lavratura
da Ata: Nada mais tratado, lavrou-se, na forma de sumário, a ata referente
a esta AGE, nos termos do Art. 130, §1º da Lei das S.A., ata esta que foi
aprovada e assinada pelo acionista da Cia. e pelos membros da mesa. RJ,
6/04/21. Mesa: Rodrigo Brandão Feitosa - Presidente, Verena Sanchez
Bohrer - Secretária. Jucerja em 13/04/21 sob o nº 4047654. Bernardo F. S.
Berwanger - Secretário Geral.
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SUGOI S.A.

CNPJ nº 13.584.310/0001-42
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2021
São Paulo, 31 de março de 2021 - SUGOI S.A Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração queda da oferta dos insumos, que na contramão do crescimento da atividade na construção civil (e atrelado • O Landbank da Companhia alcançou um VGV potencial de R$3,5 bilhões. Desempenho Operacional e sem incremento de nosso landbank. Acreditamos que o ano de 2021 será de consolidação das oportunidada Sugoi S.A. (“Sugoi”) apresenta-lhes, a seguir, o Relatório da Administração e as Demonstrações Finan- a desvalorização do câmbio), gerou uma pressão inflacionária bastante forte dos insumos de obra. Este Financeiro: Lançamentos: No ano de 2020 a companhia realizou os 4 lançamentos conforme descrito no des realizadas em 2020, repondo os lançamentos deste ano, e majorando o volume total. Receita Líquida,
Lucro Bruto e Margem Bruta: A receita operacional líquida totalizou R$183,5 milhões no exercício de 2020,
ceiras Individuais e Consolidadas preparadas de acordo com o International Financial Reporting Standards último item, apesar do baixo impacto que tivemos em 2020, exigirá a atenção e monitoramento em 2021, quadro abaixo, todos dentro do município de São Paulo:
(IFRS) e também com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil e normas da Comissão de Valores para mitigação dos impactos de nossas margens dos projetos em curso, assim como na adoção de medidas Empreendimento
Unidades VGV Estimado
Cidade um aumento, se comparado com R$150 milhões no mesmo período do ano de 2019. Em 2020, o custo dos
Mobiliários (CVM). A Companhia adotou todas as normas, revisões de normas que são efetivas para as de- preventivas e corretivas, em relação aos projetos que terão seu início no ano corrente. A pandemia e seus VIDA & ALEGRIA - Condomínio 08
104
15,6 MM
São Paulo - SP imóveis totalizou R$120,6 milhões, comparado a um custo de R$95,9 milhões no mesmo período em 2019,
246
36,2 MM
São Paulo - SP fato ocorrido em função dos novos lançamentos e do reconhecimento dos custos dos projetos em construmonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020.
efeitos persistirão a impactar a economia e a vida da população no ano de 2021, até que parte relevante da MIRAI PARQUE DO CARMO - Condomínio 03
112
18,2 MM
São Paulo - SP ção. O lucro bruto do exercício foi de R$62,9 milhões, 22% acima se comparado com o mesmo período de
MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO: A SUGOI vem se consolidando e melhorando - a cada ano - seus resulta- população seja vacinada. Felizmente, a expectativa a cada dia se demonstra mais animadora em termos de VIDA & ALEGRIA - Condomínio 10
246
37,0 MM
São Paulo - SP 2019 onde reportamos o lucro bruto no valor de R$54,2 milhões. Tal aumento é justificado pelo volume dos
dos, e sua eficiência nas operações. No ano de 2020 apresentou números consistentes e bem sucedidos, variedades de vacinas e quantidades, proporcionando um maior número de vacinados em prazos menores. MIRAI PARQUE DO CARMO - Condomínio 02
apesar do período de bastante adversidade, incertezas e dificuldades. Dentre os destaques podemos elen- Apesar deste cenário adverso e remanescente da Covid-19, continuamos a viver uma conjuntura de cenário Em virtude da Pandemia, tivemos impactos na aprovação e licenciamento de alguns empreendimentos, empreendimentos e das obras em andamento. Despesas com comercialização, gerais e administrativas:
car: margem bruta 34%; receita líquida de R$183,5 milhões; lucro líquido de R$18,7 milhões. Os resultados econômico positivo, em virtude das taxas de juros em patamares ainda baixos, excesso de liquidez financei- pois alguns órgãos e secretarias tiveram suas atividades comprometidas, em virtude do lockdown e da No ano de 2020, as despesas com comercialização totalizaram R$12,5 milhões, apresentando um aumento
demonstram a assertividade e estratégia nas decisões da Companhia, assim como seu posicionamento no ra que necessita migrar para economia real, o que deverá proporcionar um impulsionamento da economia, paralisação dos órgãos público, e/ou de problemas de saúde - direta ou indiretamente - dos servidores de 65% em relação a 2019, alinhado com o incremento das vendas na comparação do mesmo exercício.
segmento e praças de atuação, que mais uma vez demostrou resiliência e capacidade de superação em o que tem uma correção muito forte com a construção civil e mercado imobiliário. A Sugoi tem atuação responsáveis, e/ou pela morosidade em se prepararem para o trabalho em Home Office. Resultado, tivemos As despesas gerais e administrativas líquidas totalizaram R$19,2 milhões em 2020, um aumento de 58%
períodos conturbados, como o enfrentado com a pandemia. Outra notícia bastante exitosa, e que merece segmento imobiliário econômico, também conhecido como Primeira Moradia, com foco no Programa Casa a dilatação da aprovação dos prazos, o qual acreditamos e esperamos superar em 2021, impulsionando de em relação ao mesmo período do ano de 2019. Tais despesas também estão alinhadas com o incremento
ênfase em 2020, foi a da regularização dos contratos de financiamentos de apoio a produção para 100% Verde Amarela (PCVA), do Grupo 1 ao Grupo 3, que engloba família com renda de R$2mil a R$7mil reais. É maneira significativa o volume de lançamentos para o ano corrente. Apesar das dificuldades, e do volume de lançamento no comparativo do mesmo exercício, e principalmente, de acordo com o planejamento da
dos empreendimentos já lançados. Este tema foi motivo de preocupação em 2019, em virtude do aumento nesta faixa de renda aonde se encontra o grande déficit habitacional, e por tal motivo, entendemos ser um de lançamentos abaixo da expectativa inicialmente, terminamos o ano de 2020 com incremento de 55% em Companhia, visando sustentar a demanda de lançamentos e obras que ocorrerão nos próximos anos. Lucro
da dilatação dos prazos que tivemos para a contratação de tais financiamentos, consequência da transição mercado com bastante espaço a ser explorado. Acreditamos, também, que em adição ao programa federal relação ao ano de 2019. Vendas contratadas: As Vendas Brutas da Companhia totalizaram R$219 milhões, do exercício: No ano de 2020 reportamos um lucro líquido acumulado de R$18,7 milhões, em linha com o
de governo, e dos ajustes e mudanças sucedidas dentro da Caixa Econômica Federal (CEF). Efeitos desta PCVA, novos programas de incentivo a moradia popular deverão ser criados no âmbito dos governos esta- uma melhora substancial representada por um aumento de 70% se comparado ao mesmo período de 2019, resultado do exercício de 2019, de R$17,8 milhões. O resultado positivo atribui-se especialmente a retoconquista, teremos uma melhora considerável na evolução da operação da Companhia, permitindo uma duais e municipais, para fomentar a economia, gerar empregos, atrelados a política social de habitação, o que proporcionou para a empresa um VSO em níveis acima de 60% no ano de 2020. O ticket médio dos mada da Companhia em relação execução dos empreendimentos lançados em exercícios anteriores, e do
redução do ciclo de nossos empreendimentos, uma vez que entre lançamento e início de obra, será quase uma vez que, mais do que nunca, o “Fica em Casa” ganhou um significado e sentido ainda maior, daquele produtos vendidos também teve incremento de 6%, R$157 mil em 2020, ante a R$148 mil em 2019. Proje- incremento de lançamentos no ano de 2020. Reinvestimento de lucros e distribuição de dividendos: Nos
que concomitante. Além disso, mitigaremos os efeitos negativos sofridos do período em que tivemos um que sempre foi o maior sonho da população carente brasileira, que é o sonho da casa própria. A Sugoi tos concluídos e projetos em construção: O ano de 2020 foi importante em termos de conclusão de obras, termos do disposto no artigo 189 da lei 6.404/76, houve uma distribuição de lucros no valor de R$6 milhões
‘gap’ significativo entre lançamento e contração do financiamento, entre eles - e principal - o distrato dos segue forte no propósito que pode contribuir com a redução do déficit habitacional e consequentemente consolidando a capacidade de trabalho e entrega em volume da companhia, e com qualidade diferenciada. no exercício. Auditores Independentes: Nos termos da instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003, desclientes. Apesar de entendermos que em 2020 tivemos um impacto brando resultante das consequên- na melhoria de vida dos brasileiros, continuemos a desenvolver trabalhos que viabilizam imóveis dignos Ao todo foram 8 empreendimentos, em um total de 1.720 unidades, e R$232MM em VGV. Todos os empre- tacamos que a Companhia contratou a BDO RCS Auditores Independentes S.S para prestação de serviços
cias da Covid-19, também fomos afetados, o qual evidenciamos: dilatação dos prazos de licenciamento para primeira moradia, gerando empregos, contribuindo para um País mais sólido economicamente, justo endimentos foram entregues antes do prazo. Atualmente a empresa tem 15 canteiros em execução, em um de auditoria de suas demonstrações financeiras. Ainda de acordo com a instrução CVM nº 381, de 14 de
e aprovação dos empreendimentos; aumento do desemprego, e/ou comprometimento da renda da popu- e com menos desigualdade social. Destaques: • A receita liquida do ano totalizou R$183,5 milhões; • A total de quase 3 mil unidades. Banco de terrenos: Em 31 de dezembro de 2020, o banco de terrenos da janeiro de 2003, informamos que a Companhia não contraiu outros serviços junto ao auditor independente
lação, possivelmente adiando a decisão da aquisição, e/ou distratando os contratos celebrados; redução Companhia encerrou o exercício de 2020 com a Margem Bruta de 34%; • O Lucro Líquido do exercício foi Companhia representava um VGV estimado em R$3,5 bilhões, com expectativa de lançamento nos próximos responsável pelo exame das demonstrações financeiras que não sejam relativos a trabalhos de auditoria.
São Paulo, 31 de março de 2021
da atividade econômica em geral, devido a imprevisibilidade e/ou falta de confiança, o qual acarretou em de R$18,7 milhões; • O VGV (valor geral vendas) dos projetos lançados em 2020, totalizaram 219 milhões; 5 anos. O ano de 2020 foi um ano de muita prospecção, mas de baixa concretização, e consequentemente
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro (Em milhares de Reais)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de Reais)
Atribuível aos acionistas controladores da companhia
ATIVO
Controladora
Consolidado
Capital social
A
Reservas Ajuste acumulado
Participação dos não Patrimônio líquido
2019
2019
integralizado
Integralizar Reserva legal
de lucros
de conversão
Total
controladores
consolidado
Ativo
Notas
2020 (Reapresentado) 2020 (Reapresentado)
Saldo
em
1°
de
janeiro
de
2019
1.000
200
17.958
52
19.210
2.555
21.765
Circulante
Distribuição de lucros
(336)
(336)
Caixa e equivalentes de caixa
3
23.679
4.399 44.078
23.464
m
m
m
Ajuste
de
conversão
em
controlada
38
38
38
Contas a receber
4
- 26.922
20.369
Lucro líquido do exercício
15.425
15.425
2.325
17.750
Imóveis a comercializar
5
3.782
- 98.994
76.863
m
Saldos
em
31
de
dezembro
de
2019
(Reapresentado)
1.000
200
33.383
90
34.673
4.544
39.217
Créditos diversos
6
1.845
3.828 6.892
9.551
Saldo em 1° de janeiro de 2020
1.000
200
33.383
90
34.673
4.544
39.217
Impostos e contribuições a compensar
228
227
519
551
Distribuição de lucros
(6.610)
(6.610)
(100)
(6.710)
Despesas antecipadas
456
- 7.468
5.896
Ajuste de conversão em controlada
(42)
(42)
(42)
29.990
8.454 184.873
136.694
m
Lucro líquido do período
16.665
16.665
2.012
18.677
Não circulante
Saldos em 31 de dezembro de 2020
1.000
200
43.438
48
44.686
6.456
51.142
Contas a receber
4
- 14.438
17.935
Imóveis a comercializar
5
4.127
9.787 168.197
210.408
Demonstrações do valor adicionado dos exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de Reais)
Demonstrações dos fluxos de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de Reais)
Créditos diversos
6
- 4.142
4.142
m
m
m
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Partes relacionadas
9
46.700
33.261 10.551
6.827
2019
2019
2019
2019
Impostos e contribuições a compensar
22
22
22
m
Receitas
2020 (Reapresentado)
2020 (Reapresentado)
2020
(Reapresentado)
2020
(Reapresentado)
Despesas antecipadas
427
Vendas
e
serviços
187.084
153.070
Das atividades operacionais
50.849
43.070 197.755
239.334
m
- (2.582)
(4.374)
Lucro líquido do período
16.665
15.425 18.677
17.750 Outras receitas
Investimentos
7 130.845
91.292 2.697
- 184.502
148.696
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
Imobilizado líquido
8
1.071
1.481 1.719
1.983
Insumos adquiridos de terceiros
geradas
pelas
atividades
operacionais
182.765
135.843 202.171
241.317
m
- (120.602)
(95.891)
Depreciação e amortização
48
479
292
483 Custo de produtos, mercadorias e serviços vendidos
Total do ativo
212.755
144.297 387.044
378.011
Provisões para garantia de obras e contingências
(8)
8 1.444
331 Materiais, energia, serviço de terceiros e outros
m
m
operacionais
(10.434)
(4.914)
(21.346)
(12.311)
Demonstrações do resultado abrangente dos exercícios findos em 31 de dezembro
Ajuste de conversão patrimonial
(42)
(42)
Outros
(1.974)
(4.082)
(Em milhares de Reais)
(37.459)
(33.620)
67
3.383
Resultado de equivalência patrimonial
(12.408)
(8.996) (141.948)
(108.202)
Controladora
Consolidado
(20.796)
(17.708) 20.438
21.947 Valor adicionado bruto
(12.408)
(8.996) 42.554
40.494
2019
2019
m
Variações nos ativos e passivos
Depreciação, amortização e exaustão líquidas
(48)
(479)
(292)
(483)
2020 (Reapresentado) 2020 (Reapresentado)
(Aumento)/redução contas de ativos
Valor adicionado líquido produzido pela Companhia (12.456)
(9.475) 42.262
40.011
Lucro líquido do período
16.665
15.425 18.677
17.750
Contas a receber
- (3.056)
1.099 Valor adicionado recebido em transferência
Ajuste de conversão em controladas
48
48
90
Imóveis a comercializar
1.968
(1.235) 20.080
(52.169) Resultado de equivalência patrimonial
37.459
33.620
(67)
(3.383)
(=) Resultado abrangente do período
16.713
15.425 18.725
17.840
m
Impostos e contribuições a compensar
(1)
(184)
59
(306) Receitas financeiras
65
2
326
383
Atribuível a
Créditos diversos
1.983
(10.214) 2.659
(14.249)
37.524
33.622
259
(3.000)
Acionistas controladores da companhia
- 16.713
15.515
Despesas com vendas a apropriar
(456)
- (1.999)
(1.909) Valor adicionado total a distribuir
25.068
24.147 42.521
37.011
Participação de não controladores
- 2.012
2.325
m
Aumento/(redução) nas contas de passivos
Distribuição do valor adicionado
- 18.725
17.840
m
Obrigações trabalhistas e tributárias
221
136 2.881
(259) Pessoal
Fornecedores
39
71 8.475
72 Salários e encargos
3.458
1.685
3.500
1.685
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
(1.664)
1.297 (1.300)
2.664 Comissões sobre venda
6.295
3.196
1. Contexto operacional: A Sugoi S.A. e suas controladas (“Companhia”) têm como principal atividade a admi- financeiros; e • seus termos contratuais geram em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamen- Contas a pagar
Honorários
de
diretoria
44
66
44
66
(2.145)
(2.193)
(40.745)
36.863
Adiantamento
de
clientes
nistração de bens próprios, a incorporação, construção e comercialização de imóveis, e a participação em outras tos de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Os ativos financeiros da Companhia são substancialImpostos, taxas e contribuições
sociedades, na qualidade de sócia. O desenvolvimento dos empreendimentos de incorporação imobiliária e a mente representados por caixa e equivalentes de caixa (Nota 3) classificados ao valor justo por meio do resultado, Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades
Federais
(22)
6.957
5.644
(20.851)
(30.030)
7.492
(6.247)
operacionais
construção dos imóveis são efetuados diretamente pela Companhia, pelas controladas ou por outros parceiros. A além de contas a receber (Nota 4), créditos diversos (Nota 6) e partes relacionadas (Nota 9), ambos classificados
Remuneração de capitais de terceiros
participação de parceiros ocorre de forma direta no empreendimento por meio de participação nas Sociedades em como mensurados subsequentemente ao custo amortizado. Os passivos financeiros foram classificados como Das atividades de investimentos
4.673
6.356
6.797
7.719
4.112 (2.723)
- Juros
Conta de Participação (SCP) ou Sociedades com Propósito Específico (SPE), criadas para desenvolvimento dos mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo (Aumento)/redução de capital em controladas líquido (1.741)
228
637
251
951
38 Aluguéis
projetos, como também parcerias estratégicas envolvendo permuta de terrenos para o desenvolvimento da ativi- por meio do resultado caso for classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for designado Ajuste de conversão de balanço de controlada
Remuneração
de
capitais
próprios
Lucros
distribuídos
(336)
dade imobiliária. A Companhia, constituída em 4 de abril de 2011, é uma sociedade anônima, com sede na como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o
Lucro
do
período
16.665
15.425
16.665
15.425
362
(527)
(28)
(432)
Avenida Chedid Jafet, nº 222, bloco C, 5º andar, Conjunto 52, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ins- resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemen- No imobilizado
(1.259)
(1.259) Participação dos não-controladores nos
crita no CNPJ/MF sob o nº 13.584.310/0001-42, tem como foco principal o segmento da primeira moradia e com te mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas No intangível
2.012
2.325
lucros retidos
gestão e a administração de empreendimentos residenciais de padrão econômico e médio, visando oferecer cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades
25.068
24.147 42.521
37.011
(1.379)
2.326 (2.751)
(1.989)
produtos de excelente qualidade com melhor custo benefício do mercado, projetos inteligentes que apostam em no resultado. Os passivos financeiros da Companhia estão substancialmente representados por partes relacio- de investimentos
segurança, conforto, inovação e preços acessíveis. A Companhia conta com uma gestão com mais de 40 anos de nadas (Nota 9), empréstimos e financiamentos (Nota 11), fornecedores (Nota 12), contas a pagar (Nota 14) e Das atividades de financiamentos
Demonstrações do resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de Reais)
17.899 90.794
39.975
experiência no mercado imobiliário, network que possibilitam maior facilidade e capitação de oportunidades de debêntures (Nota 16), Certificados de recebíveis imobiliários - CRI (Nota 17) os quais estão classificados como Captações de empréstimos e financiamentos e outros 57.396
Controladora
Consolidado
(10.905) (64.903)
(21.124)
negócios diferenciadas no mercado. A Companhia preza por uma governança corporativa e transparência nas mensurados subsequentemente ao custo amortizado. Perda por redução ao valor recuperável (Impairment): Per- Pagamento empréstimos e financiamentos e outros (37.722)
2019
2019
28.448
19.022 (3.306)
2.579
relações com mercado, clientes e investidores, promovendo a fiscalização em cada etapa do projeto e monitoran- das de crédito esperadas são estimativas ponderadas pela probabilidade de perdas de crédito baseados nas Partes relacionadas
Notas
2020
(Reapresentado)
2020
(Reapresentado)
- (100)
do o processo físico e financeiro da construção. Atualmente, a Companhia está presente nas cidades de São perdas históricas e projeções de premissas relacionadas. As perdas de crédito são mensuradas a valor presente Participação de não controladores
Receita de imóveis
- 187.084
153.070
Dividendos
pagos
(6.612)
(6.612)
Paulo, Guarulhos, Itapetininga, Francisco Morato, Campinas, Paulínia, Salto, São José do Rio Preto, Mauá, Franco com base em todas as insuficiências de caixa (ou seja, a diferença entre os fluxos de caixa devidos a Companhia
Receita de serviços
da Rocha, Caçapava, Santo André, Mirassol e Rio Branco, nos Estados de São Paulo e Acre, com aproximadamen- de acordo com o contrato e os fluxos de caixa que a Companhia espera receber). As perdas de crédito esperadas Caixa líquido gerado nas atividades de
- (3.618)
(2.946)
41.510
26.016 15.873
21.430 Impostos incidentes
te 24.000 unidades em desenvolvimento, execução e entregues. A Companhia desde o ano de 2013 é avaliada são descontadas pela taxa de juros efetiva do ativo financeiro. 2.6. Contas a receber: As unidades são geralmen- financiamentos
Operações
continuadas
(1.688) 20.614
13.194
pela área de risco da Caixa Economica Federal - (GERIC), sendo que atualmente seu GERIC comporta a produção te vendidas durante as fases de lançamento e construção de empreendimentos imobiliários. As contas a receber Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa 19.280
Receita líquida
20
- 183.466
150.124
da totalidade do seu “pipeline” de projetos. A Companhia possui certificações importantes, como a PBQPH nível são constituídas com base no percentual de conclusão (PoC) da construção aplicado à receita das unidades Caixa e equivalentes de caixa
Custos das vendas
20
- (120.602)
(95.891)
A (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat) e ISO 9001, as quais a qualificam ainda mais vendidas, ajustado de acordo com os termos dos contratos de venda, assim determinando o valor da receita Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início
Lucro bruto
20
- 62.864
54.233
do
exercício
4.399
6.087
23.464
10.270
em todo o ciclo do processo executivo de obra, além de atestar a eficácia no processo das atividades da Compa- acumulada a ser reconhecido, sendo o mesmo deduzido das parcelas recebidas. As contas a receber são reconheReceitas (despesas) operacionais
nhia, que contribuem para uma melhor gestão e controle de custos. A Companhia obteve no dia 19 de julho de cidas inicialmente pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado utilizando o método Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final
Despesas gerais e administrativas
21 (13.883)
(7.552) (19.193)
(11.110)
do
exercício
23.679
4.399
44.078
23.464
2016 o registro CVM na Categoria A, com controle acionário privado. Este processo é muito importante para a de juros efetivos. Se o valor acumulado da receita apropriada, deduzida das parcelas recebidas, for inferior ao
21
(329)
(229) (12.535)
(7.582)
(1.688) 20.614
13.194 Despesas com comercialização
Companhia, o qual reforça o compromisso de boas práticas e governança corporativa adotada pela Administra- montante esperado a ser recebido do total da carteira de recebíveis em um ano ou menos, a receita apropriada é Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa 19.280
Outras receitas (despesas) operacionais
ção. 2. Resumo das principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na elaboração classificada como ativo circulante. Se não, a parcela que exceder é apresentada como ativo não circulante. 2.7. poderia reconhecer um ágio sobre tal operação. A Companhia reavaliou o assunto e entendeu que a transação não
líquidas
(1.974)
(4.082) (2.582)
(4.374)
destas demonstrações contábeis individuais e consolidadas são apresentadas a seguir. Essas políticas foram Imóveis para venda: A parcela registrada no estoque corresponde ao custo incorrido na fase atual da construção tinha substância econômica e financeira para a classificação como ágio e reconheceu o respectivo valor no resul- Resultado de equivalência patrimonial
7
37.459
33.620
(67)
(3.383)
aplicadas de forma consistente em relação ao ano anterior, salvo indicação em contrário. 2.1. Declaração de de unidades imobiliárias ainda não vendidas, que é inferior ao valor líquido realizável. O valor líquido realizável tado como despesa, no montante de R$3.224. (f) A Companhia reavaliou determinados saldos de ativos e com
21.273
21.757 (34.377)
(26.449)
conformidade: As demonstrações contábeis individuais foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados de conclusão e das base nas informações à época, observou que deveria ter compensado alguns saldos de ativos e passivos e Lucro antes do resultado financeiro
21.273
21.757 28.487
27.784
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária, registradas na despesas estimadas com vendas. O custo compreende terrenos, materiais, mão de obra (terceirizada) e outros complementado a provisão para perda do saldo liquido em R$4.074. A Companhia refletiu o ajuste restrospecti- Despesas financeiras
21 (4.673)
(6.356) (6.797)
(7.719)
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As demonstrações contábeis consolidadas foram preparadas e estão custos relacionados com a construção. A prática adotada para segregação entre circulante e não circulante da
Receitas financeiras
65
2
326
383
vamente,
conforme
determinado
pelo
CPC
26
(R1)
Apresentação
das
demonstrações
contábeis.
(g)
Segregação
apresentadas conforme práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a entidades de incorporação imobiliá- rubrica de imóveis a comercializar leva em consideração a previsão dos lançamentos de projetos. Projetos que
Resultado financeiro líquido
(4.608)
(6.354) (6.471)
(7.336)
ria, registradas na CVM e conforme as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), contemplando a tem a expectativa de lançamento inferior a um ano são considerados no circulante os demais no não circulante. entre circulante e não circulante das debêntures. A C m
Lucro antes do imposto de renda e da
m
m
m
m
m
orientação contida no Ofício Circular/CVM/SNC/SEP 02/2018 sobre a aplicação da NBC TG 47 (IFRS 15) aplicáveis Tal expectativa é revisada periodicamente pela administração da companhia. 2.8. Imobilizado: O imobilizado é
contribuição social
16.665
15.403 22.016
20.448
m
m
às entidades de incorporação imobiliária no Brasil com referência aos aspectos de transferência de controle de avaliado pelo custo de aquisição, combinado com a dedução da sua depreciação, que foi calculada pelo método
Imposto de renda e contribuição social - correntes
- (2.859)
(2.720)
m m
m
venda de unidades imobiliárias. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na linear, às taxas mencionadas na Nota 8. 2.9. Redução ao valor recuperável (impairment) - ativos não financei- m
Imposto
de
renda
e
contribuição
social
diferidos
22
(480)
22
m
legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de ros: A Companhia avalia, ao menos anualmente, se há alguma indicação de redução ao valor recuperável de seus
Lucro do exercício
16.665
15.425 18.677
17.750
m
m
Pronunciamentos Contábeis(CPC) e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Fede- ativos imobilizados. Não foram identificados indícios de que tais ativos possam ter sofrido desvalorização, sendo
Atribuível
a
m
m
m
ral de Contabilidade(CFC). As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram aprovadas pela Admi- assim, não foi necessário registrar perdas de impairment. 2.10. Fornecedores: As contas a pagar aos forneceAcionistas controladores da companhia
16.665
15.425
m
m
nistração da Companhia em 31 de março de 2021. 2.2. Base de preparação: As demonstrações contábeis indi- dores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios. Essas
Participação de não controladores
2.012
2.325
viduais e consolidadas foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e determinados obrigações são classificadas como passivos circulantes se o pagamento é devido no prazo de um ano ou menos;
Lucro básico e diluído por ação
18 c 16,665
15,425
ativos financeiros mensurados ao valor justo. A Companhia opera no Brasil e o real é a moeda funcional e de caso contrário, são apresentados como passivo não circulante. As contas a pagar são reconhecidas inicialmente
apresentação. As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas no curso normal das pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos.
m
operações e no pressuposto de continuidade dos negócios da Companhia. A Administração realiza uma avaliação Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 2.11. Provisões: As provisões são
da capacidade da Companhia continuar operando ao preparar as demonstrações contábeis individuais e conso- reconhecidas quando: (i) a Companhia tem uma obrigação presente legal ou construtiva, como resultado de
lidadas. As demonstrações contábeis individuais e consolidadas são apresentadas em milhares de Reais (R$) e eventos passados, (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação, e (iii) o
todos os valores são arredondados para o milhar mais próximo, exceto se indicado de outra forma. A preparação valor pode ser estimado com segurança. As estimativas e premissas que norteiam a determinação do valor a ser
m
m
das demonstrações contábeis individuais e consolidadas requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e provisionado para cobrir gastos futuros durante o período de garantia da obra apresentam um risco significativo m
também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das polí- de causar um ajuste relevante nos valores contábeis para exercícios subsequentes. Dessa forma, as estimativas
m
ticas contábeis. As estimativas são usadas para, entre outros, a determinação da vida útil de bens e equipamen- e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fa- m
m
tos, provisões necessárias para passivos contingentes, ajustes de perdas estimadas de créditos de liquidação tores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. 2.12. Imposto
duvidosa, os custos orçados para os empreendimentos, tributos e outros encargos similares. Baseado nesse fato, de renda e contribuição social (corrente e diferido): As despesas de imposto de renda e contribuição social do
os resultados reais podem ser diferentes dos resultados considerados por essas estimativas. A liquidação das exercício compreendem os impostos correntes e diferidos. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na dem
m
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos regis- monstração do resultado. O encargo de imposto de renda e contribuição social corrente é calculado com base nas m
m
trados nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas devido ao tratamento probabilístico inerente ao leis tributárias promulgadas na data do balanço. A administração avalia, periodicamente, as posições assumiprocesso de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas periodicamente em prazo não superior das pela Companhia nas declarações de impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação m
a um ano. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento por parte da administração da Companhia no fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores
processo de aplicação das políticas contábeis e que possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais estimados de pagamento às autoridades fiscais. Conforme facultado pela legislação tributária, a Companhia
premissas e estimativas são significativas para a elaboração das demonstrações contábeis individuais e conso- optou pelo regime de lucro presumido, segundo o qual a base de cálculo do imposto de renda é calculada à razão
m
lidadas, são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo ex- de 8% e a da contribuição social à razão de 12% sobre as receitas brutas (32% quando a receita for provenienm
pectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. 2.2.1. Demonstrações contábeis te da prestação de serviços e 100% das receitas financeiras), sobre as quais aplicam-se as alíquotas regulares
m
individuais: Nas demonstrações contábeis individuais, as controladas e controladas em conjunto são contabili- de 15% acrescida de adicional de 10% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. Nos projetos
m
zadas pelo método de equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas demonstrações contá- em construção a companhia adota a opção pelo RET (regime especial de tributação) no qual a carga tributária é
m
beis individuais quanto nas demonstrações contábeis consolidadas para chegar ao mesmo resultado e patrimô- de 4% considerando os impostos federais (PIS/COFINS) (IR e CSLL). O imposto de renda e contribuição social
M
nio líquido atribuível aos acionistas da controladora. As demonstrações contábeis das controladas e controladas diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias decorrentes de receitas nas atividades imobiliárias
em conjunto, para fins de equivalência patrimonial, são elaboradas para o mesmo período de divulgação e, tributadas em regime de caixa e o valor registrado em regime de competência (Nota 2.13). 2.13. Reconhecimenquando necessário, são efetuados ajustes para que as políticas contábeis estejam de acordo com as adotadas to de receitas, custos e despesas: (a) Processo para reconhecimento da receita: No processo de reconhecipela Companhia. A participação societária no resultado das controladas e controladas em conjunto é demonstra- mento da receita de contratos com clientes foram adotados os preceitos introduzidos pelo NBC TG 47 a partir de
m
da no resultado da controladora como equivalência patrimonial, representando o lucro líquido da investida atri- 1º de janeiro de 2018, contemplando também as orientações contidas no Ofício Circular CVM/SNC/SEP n°
m
buível aos controladores. Após a aplicação do método da equivalência patrimonial, a Companhia determina se é 02/2018, de 12/12/2018, o qual estabelece procedimentos contábeis referentes ao reconhecimento, mensuração
m
m
m
necessário reconhecer perda adicional do valor recuperável sobre o investimento da Companhia em sua socieda- e divulgação de certos tipos de transações oriundas de contratos de compra e venda de unidade imobiliária não m
m
de controlada ou controlada em conjunto. A Companhia determina, em cada data de fechamento, se há evidência concluída nas companhias abertas brasileiras do setor de incorporação imobiliária. De acordo com a NBCTG 47,
m
m
objetiva de que os investimentos em controladas e controladas em conjunto sofreram perdas por redução ao o reconhecimento de receita de contratos com clientes passou a ter uma nova disciplina normativa, baseada na
valor recuperável. Se assim for, a Companhia calcula o montante da perda por redução ao valor recuperável como transferência do controle do bem ou serviço prometido, podendo ser em um momento específico do tempo (at a
a diferença entre o valor recuperável da controlada ou controlada em conjunto e o valor contábil e reconhece o point in time) ou ao longo do tempo (over time), conforme a satisfação ou não das denominadas “obrigações de
m
montante na demonstração do resultado da controladora. 2.2.2 Consolidação: As seguintes políticas contábeis performance contratuais”. A receita é mensurada pelo valor que reflita a contraprestação à qual se espera ter
são aplicadas na elaboração das demonstrações contábeis consolidadas: (a) Controladas: Controladas são to- direito e está baseada em um modelo de cinco etapas detalhadas a seguir: 1) identificação do contrato; 2)
m
m
das as entidades (incluindo as entidades de propósito específico - SPE) nas quais a Companhia tem o controle. identificação das obrigações de desempenho; 3) determinação do preço da transação; 4) alocação do preço da
A Companhia controla uma entidade quando está exposta ou tem direito a retornos variáveis decorrentes de seu transação às obrigações de desempenho; 5) reconhecimento da receita. O modelo de negócios da Companhia é
m
envolvimento com a entidade e tem a capacidade de interferir nesses retornos devido ao poder que exerce sobre predominantemente baseado em contratos de compra e venda de imóveis com “financiamento na planta”. Neste
m
m
a entidade. As controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para a modelo, geralmente voltado à baixa renda, o cliente assina “contrato de compra e venda de imóvel na planta” m
m
Companhia. A consolidação é interrompida a partir da data em que a Companhia deixa de ter o controle.
com a incorporadora, já prevendo as condições de pagamento, conforme seguem: (i) Pagamentos direto à incorm
Percentual de participação poradora; (ii) Financiamento bancário; (iii) Recursos provenientes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
m
Controladas e controladas em conjunto diretas
31/12/2020 31/12/2019 (FGTS); e (iv) Eventuais subsídios dos programas habitacionais do governo. Os valores pagos diretamente à inVista Cantareira Empreendimentos Imobiliários Ltda.
95%
95% corporadora (item (i) acima) representam aproximadamente de 10% a 15% do valor do imóvel, sendo o restante
Condomínio Varandas Jardim do Lago Ltda.
95%
95% do valor proveniente de financiamento bancário, recursos do FGTS e eventuais subsídios (itens de (ii) a (iv) acim
m
Residencial Monte Serrat SPE Ltda.
95%
95% ma). Em seguida, o cliente firma contrato de financiamento bancário (“contrato particular, com caráter de escriHaifa Investimentos e Participações Ltda.
100%
100% tura pública”) com instituição financeira, contemplando os valores do financiamento bancário, recursos do FGTS
Residencial São Mateus SPE Ltda.
95%
95% e eventuais subsídios dos programas habitacionais do governo. A liberação destes recursos fica condicionada ao
m
m
Residencial Colina Francisco Morato SPE Ltda.
95%
95% andamento das obras, de acordo com o percentual atestado no Relatório de Acompanhamento do Empreendimenm
m
m
Residencial Bom Retiro SPE Ltda.
95%
95% to, conforme o cronograma físico-financeiro aprovado pela instituição financeira. Este acompanhamento, para
m
m
m
Residencial Jacú-Pessego II SPE Ltda.
95%
95% fins de liberação das parcelas, é efetuado pela área de engenharia da instituição financeira. No momento da
Residencial Colina Guarapiranga SPE Ltda.
95%
95% assinatura do contrato de financiamento bancário, a titularidade do imóvel é transferida para o cliente, sendo
Residencial Paulínia I SPE Ltda.
95%
95% fiduciariamente alienado à respectiva instituição financeira. A seguir resumo dos contratos celebrados na modam m
Residencial Parque do Carmo SPE Ltda.
95%
95% lidade “financiamento na planta”, partes envolvidas, garantias e riscos existentes:
m
Garantia real Risco de
Risco de
Residencial Idemori SPE Ltda.
95%
95%
Partes
do imóvel crédito
mercado Risco de distrato
Sugoi Projeto SPE Ltda.
95%
95% Contrato
m
m
m
Não aplicável. Em caso de inadimpleResidencial Sports Gardens da Amazônia Ltda.
95%
95%
m
m
%
m
m
m
m
Incorporadora
mento,
pelo
cliente,
a
IF
poderá
conSugoi N Empreendimentos Imobiliários Ltda.
50%
50%
m
10% a
(Vendedora);
solidar a propriedade em seu nome
Residencial Portal do Belo Horizonte SPE Ltda.
95%
95%
m
m
m
%
15%
da
Comprador
m
para posterior alienação do imóvel
Residencial Barcelona SPE Ltda.
95%
95% Financiamento Comprador Instituição Incorporadora e
m
%
e Instituição financeira e 85% a 90% Instituição a terceiros, conforme procedimentos
Condomínio Varandas Jardim do Lago II SPE Ltda.
95%
95% bancário
m
m
%
financeira (IF)
previstos
no
artigo
27
da
Lei
9.514/97.
Residencial Isabel Ferrari SPE Ltda.
95%
95%
m
m
%
m
da Instituição financeira O valor arrecadado terá como objetivo
(Credora
Residencial São Jose SPE Ltda.
95%
95%
m
%
m
financeira
fiduciária)
principal a quitação do saldo devedor
Residencial Jacú-Pessego I SPE Ltda.
95%
95%
m
m
m
do cliente para com a IF.
Sugoi Residencial I SPE Ltda.
95%
95%
Sugoi Residencial II SPE Ltda.
95%
95% (b) Apuração do resultado de incorporação e venda de imóveis: Nas vendas de unidades não concluídas, são
%
%
%
m
Sugoi Residencial III SPE Ltda.
95%
95% observados os seguintes procedimentos: • As receitas de vendas são apropriadas ao resultado quando houver a
m
Residencial Via Verde SPE Ltda.
95%
95% transferência contínua do controle para instituição financeira ou cliente, utilizando-se o método do percentual de
m m
Sugoi Residencial IV SPE Ltda.
95%
95% conclusão de cada empreendimento, sendo esse percentual mensurado em razão do custo incorrido em relação
%
%
m
Sugoi Residencial V SPE Ltda.
95%
95% ao custo total orçado dos respectivos empreendimentos; Nos casos que durante o período de aprovação do clienm
Sugoi Residencial VI SPE Ltda.
95%
95% te junto a entidade financiadora houver indícios que o cliente não cumprirá com sua parte contratual, é realizada
Sugoi Residencial VII SPE Ltda.
95%
95% a provisão para distrato do seu valor integral. • Os montantes das receitas de vendas reconhecidos que sejam
Sugoi Residencial VIII SPE Ltda.
95%
95% superiores aos valores efetivamente recebidos de clientes, são registrados em ativo circulante ou realizável a
Sugoi Residencial IX SPE Ltda.
95%
95% longo prazo, na rubrica “Contas a receber”. Os montantes recebidos com relação à venda de unidades que sejam
Sugoi Development USA, LLC
100%
100% superiores aos valores reconhecidos de receitas, são contabilizados na rubrica “Adiantamentos de clientes”; • A
m
Sugoi Residencial X SPE Ltda.
95%
95% variação monetária, incidente sobre o saldo de contas a receber até a entrega das chaves, assim como o ajuste
Sugoi Residencial XI SPE Ltda.
95%
95% a valor presente do saldo de contas a receber, são apropriados ao resultado de venda de imóveis quando incorriSugoi Residencial XII SPE Ltda.
95%
95% dos, obedecendo ao regime de competência dos exercícios “pro rata temporis”; • O custo incorrido (incluindo o m
Sugoi Residencial XIII SPE Ltda.
95%
95% custo do terreno e demais gastos relacionados diretamente com a formação do estoque) correspondente às uni- m
Sugoi Residencial XIV SPE Ltda.
95%
95% dades vendidas, é apropriado integralmente ao resultado. Para as unidades ainda não comercializadas, o custo
m
Sugoi Residencial XV SPE Ltda.
95%
95% incorrido é apropriado ao estoque (Nota 2.7); • Os encargos financeiros de contas a pagar por aquisição de terSugoi Residencial XVI SPE Ltda.
95%
95% renos e os diretamente associados ao financiamento da construção, são capitalizados e registrados aos estoques
Sugoi Residencial XVII SPE Ltda.
95%
95% de imóveis a comercializar, e apropriados ao custo incorrido das unidades em construção até a sua conclusão,
m
Sugoi Residencial XVIII SPE Ltda.
95%
95% observando-se os mesmos critérios de apropriação do custo de incorporação imobiliária na proporção das unidam
Sugoi Residencial XIX SPE Ltda.
95%
95% des vendidas em construção; • Os tributos incidentes e diferidos sobre a diferença entre a receita auferida de
m
Sugoi Residencial XX SPE Ltda.
95%
95% incorporação imobiliária e a receita acumulada submetida à tributação são calculados e refletidos contabilmenm m
Sugoi Residencial XXI Ltda.
95%
95% te por ocasião do reconhecimento dessa diferença de receita; • As demais despesas, incluindo, de propaganda
m
Sugoi Residencial XXII SPE Ltda.
95%
95% e publicidade são apropriadas ao resultado quando incorridas. 2.14. Novos pronunciamentos emitidos: O IASB
m m
m
Sugoi Residencial XXIII SPE Ltda.
95%
95% emitiu/revisou algumas normas IFRS, as quais tem sua adoção para o exercício de 2020 ou após, que ainda não
m
m
Sugoi Residencial XXIV SPE Ltda.
95%
95% tiveram as devidas alterações nas normas contábeis brasileiras e em seus respectivos pronunciamentos, e a
m
m
Sugoi Residencial XXV SPE Ltda. (i)
0%
95% Companhia apresenta abaixo a avaliação dos impactos da adoção destas normas em suas demonstrações conm
m
m
m
m
HTG Infraestrutura e Participações Ltda.
33,33%
33,33% tábeis: • Alteração da norma IFRS 3 - Definição de negócio. Esclarece aspectos para a definição de negócio,
m
m
de forma a esclarecer quando uma transação deve ter tratamento contábil de combinação de negócios ou aqui(i) Durante o exercício de 2020 houve a venda da participação.
m
(b) Transações com participações de não controladores: A Companhia trata as transações com participações sição de ativos. Esta alteração na norma é efetiva para exercícios iniciando em/ou após 1/01/2020. A Companhia
%
%
de não controladores como transações com proprietários de ativos do Grupo. Para as compras de participações não espera impactos significativos em possíveis eventos futuros de combinações de negócios ou aquisição de
m
m
de não controladores, a diferença entre qualquer contraprestação paga e a parcela adquirida do valor contábil ativos. • Alteração das normas IAS 1 e IAS 8 - Definição de materialidade. Esclarece aspectos de materialidados ativos líquidos da controlada é registrada no patrimônio líquido. Os ganhos ou perdas sobre alienações para de para o enquadramento da norma contábil onde este conceito é aplicável. Estas alterações de normas são
participações de não controladores também são registrados diretamente no patrimônio líquido, na conta “Preju- efetivas para exercícios iniciando em/ou após 1/01/2020. A Companhia não espera impactos significativos nas
m
m
m
ízos acumulados”. Quando a Companhia deixa de ter controle, qualquer participação retida na entidade é men- suas demonstrações contábeis. • Alteração das normas IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7 - Reforma da taxa de juros.
surada ao seu valor justo, sendo a mudança no valor contábil reconhecida no resultado. O valor justo é o valor Esclarece aspectos relacionados a taxa de juros em instrumentos financeiros de hedge. Estas alterações de norm
contábil inicial para subsequente contabilização da participação retida em uma sociedade de propósito especí- mas são efetivas para exercícios iniciando em/ou após 1/01/2020. A Companhia não espera impactos significafico (SPE) ou um ativo financeiro. As participações minoritárias são demonstradas no patrimônio líquido. (c) tivos nas suas demonstrações contábeis. • Alteração da norma IAS 1 - Classificação de passivos como Circum
Empreendimentos controlados em conjunto: Os investimentos em sociedades de propósitos específicos (SPEs) lante ou Não-circulante. Esclarece aspectos a serem considerados para a classificação de passivos como
m
são contabilizados pelo método da equivalência patrimonial e são, inicialmente, reconhecidos pelo seu valor de Passivo Circulante ou Passivo Não-circulante. Esta alteração de norma é efetiva para exercícios iniciando em/ou
custo. Os ganhos não realizados com as sociedades de propósitos específicos (SPEs) são eliminados na proporção após 1/01/2022. A Companhia não espera impactos significativos nas suas demonstrações contábeis. 2.15.
m
de participação societária. As perdas não realizadas também são eliminadas, a menos que a operação forneça Reapresentação 2019: Os valores correspondentes ao balanço patrimonial e às demonstrações do resultado, dos m
m
m
evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas em conjunto fluxos de caixa e do valor adicionado, individuais e consolidados, referentes ao exercício findo em 31/12/2019, m
m
m
m
m
m
m
são alteradas, quando necessário, para assegurar consistência com as políticas contábeis da Companhia. 2.3. apresentados nestas demonstrações contábeis individuais e consolidadas para fins de comparação, estão sendo
m
m
Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa são demonstrados ao custo e incluem dinheiro em reapresentados em conformidade com o CPC 23 - Políticas contábeis, mudanças de estimativas e retificação de
m
caixa e depósitos bancários, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão su- erro (IAS 8 - Accounting policies, changes in accounting estimates and errors), visando refletir os seguintes itens:
jeitas a um insignificante risco de mudança de valor. 2.4. Ajuste a valor presente: São ajustados a seu valor (a) Adoção do CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento. A referida norma passou a vigorar a partir de exercícios
presente com base em taxa efetiva de juros os itens monetários integrantes do ativo e passivo, quando decorren- iniciados em 1º de janeiro de 2019. A Companhia reavaliou os contratos de locação e identificou determinados
m
tes de operações de curto prazo, se relevantes, e longo prazo, sem a previsão de remuneração ou sujeitas a: (i) contratos, conforme nota explicativa nº 8, que estavam sob o escopo da referida norma e que não foram contabim
juros pré-fixados; (ii) juros notoriamente abaixo do mercado para transações semelhantes; e (iii) reajustes so- lizados como parte da adoção do CPC 06 (R2), resultando no registro de ativo de direito de uso e passivo corresmente por inflação, sem juros. A Companhia avalia periodicamente o efeito do ajuste a valor presente nas de- pondente ao ativo de direito de uso e seus respectivos reflexos de amortização e reconhecimento da despesa fim
monstrações contábeis. 2.5. Instrumentos financeiros: Classificação e mensuração de ativos e passivos finan- nanceira no resultado do exercício de 2019. (b) Adoção do CPC 12 - Ajuste a valor presente. Conforme a referida m
m
m
ceiros: Conforme a NBC TG 48, no reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado em: a custo norma, os ativos e passivos financeiros devem estar mensurados a valor presente. A Companhia reavaliou a
m
amortizado; valor justo por meio dos outros resultados abrangentes (“VJORA”) - instrumento de dívida; VJORA - aplicação da norma em seus recebíveis, para os quais o referido ajuste não havia sido reconhecido e apurou o
W
m
m
instrumento patrimonial; e valor justo por meio de resultado (“VJR”). A classificação dos ativos financeiros é efeito do ajuste a valor presente de forma retrospectiva no montante de R$1.904, conforme nota explicativa nº 4.
substancialmente estabelecida conforme o modelo de negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado e em (c) Segregação entre circulante e não circulante dos recebíveis. A Companhia não segregava os seus recebíveis
suas características de fluxos de caixa contratuais. As novas políticas contábeis significativas estão descritas a entre curto e longo prazo conforme expectativa de realização em consonância com o CPC 26 (R1) - Apresentação
seguir: Ativos financeiros a custo amortizado - Estes ativos são mensurados de forma subsequente ao custo das demonstrações contábeis. A Companhia observou que os controles relacionados a segregação dos recebíveis
m
amortizado utilizando o método dos juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por redução ao valor estavam desatualizados, que consideraria a expectativa de evolução de projetos e recebimento da carteira e
recuperável. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e perdas são reconhecidos no resultado. Qualquer identificou ajustes relacionados a segregação entre circulante e não circulante no montante de R$17.935. (d)
m
ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. Um ativo financeiro é mensurado ao custo Segregação entre circulante e não circulante dos estoques de terrenos. A Companhia não segregava os seus esm
m
m m m
m
m
m
amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado a VJR: • é mantido toques de terrenos entre curto e longo prazo conforme expectativa de realização via lançamento dos projetos em
m m
m
m
m
m
m
m
dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contra- consonância com o CPC 26 (R1) - Apresentação das demonstrações contábeis. A Companhia observou que os
m
m
m
m
tuais; e • seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos ao pagamento controles relacionadas a segregação dos terrenos, para a referida data base, estavam desatualizados, resultanm
m
m
m
m
m
m
de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é mensurado a VJORA se atender do em ajustes entre as linhas de imóveis a comercializar no ativo circulante e no ativo não circulante no montanm
m
m
m
m
ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado a VJR: • é mantido dentro de um modelo de te de R$151.378. (e) A Companhia recepcionou cotas da investida HTG (coligada) sem contraprestação monetám
m m
m
m
negócio cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos ria. O investimento recepcionado estava com o patrimônio líquido negativo e a Companhia entendeu à época que
m
m
continua
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7. Investimentos

Controladora
Consolidado provável: • Taxa de juros estimada: Aumento para 6% ao ano. Os impactos apresentados na tabela abaixo
2019 (reapre2019 (reapre- referem-se ao Total do saldo devedor das dívidas em andamento.
Controladora
2020
sentado) 2020
sentado)
Saldo Risco de alta na taxa de juros
4% a.a Provável 5% a.a. Possível 6% a.a. Remoto
Reclassificação para o passivo
7.492
7.139 3.423
3.382
Investimentos em controladas e demais investidas
138.337
98.431 2.697
18.573 Efeito contábil (custo/despesa)
1.207
1.504
1.820
138.337
98.431 2.697
Consolidado
Provisão para passivo a descoberto
(7.492)
(7.139) (3.423)
(3.382) O saldo de investimento no consolidado refere-se à participação em novos negocios obtido atravez de sua
Saldo Risco de alta na taxa de juros
4% a.a Provável 5% a.a. Possível 6% a.a. Remoto
controlada Sugoi LLC development em um projeto imobiliario. A Companhia não possui o controle da referida
37.235 Efeito contábil (custo/despesa)
2.420
3.016
3.649
Investimentos (a)
130.845
91.292 (726)
(3.382) empresa, e seu investimento é avaliado com o metodo de equivalencia patrimonial.
Controladora
Consolidado
12. Fornecedores
(a) Movimentação dos investimentos
Saldo em
Equivalência Adição (redução) de
Saldo em 2019
Equivalência Adição (redução) de Saldo em Vencimentos
2020 2019 (reapresentado)
2020 2019 (reapresentado)
Controlada
2018
patrimonial
investimentos
(Reapresentado)
patrimonial
investimentos
2020 Vencidos
49
11
2.872
1.619
Vista Cantareira Empreendimentos Imobiliários Ltda.
6.010
(293)
5.717
209
5.926 A vencer até 30 dias
142
138
11.530
4.933
Condomínio Varandas Jardim do Lago Ltda.
12.889
4.178
(5.079)
11.988
350
12.338 A vencer entre 31 e 60 dias
3
1.312
259
Residencial Monte Serrat SPE Ltda.
1.895
(179)
1.716
(485)
1.231 A vencer entre 61 e 90 dias
574
172
Haifa Investimentos e Participações Ltda.
(8)
(4)
(12)
(2)
(14) A vencer entre 91 e 120 dias
103
235
Residencial São Mateus SPE Ltda.
17.323
20.188
17
39.629
18.359
(4.406)
53.582 A vencer entre 121 e 180 dias
201
44
Residencial Colina Francisco Morato SPE Ltda.
(291)
(42)
(333)
(41)
(374) A vencer após 180 dias
37
892
Residencial Bom Retiro SPE Ltda.
11.064
17.629
28.693
14.263
(109)
42.847 A vencer total
142
141
13.757
6.535
Residencial Jacú-Pessego II SPE Ltda.
(26)
(169)
(195)
(20)
(215)
191
152
16.629
8.154
Residencial Colina Guarapiranga SPE Ltda.
(16)
(1)
(17)
(23)
(40) 13. Obrigações trabalhistas e tributárias
Controladora
Consolidado
Residencial Paulínia I SPE Ltda.
(20)
(2)
(22)
(3)
(25) Descrição
2020 2019 (reapresentado) 2020 2019 (reapresentado)
Residencial Parque do Carmo SPE Ltda.
7.103
(662)
6.441
1.379
(288)
7.532 Obrigações tributárias
501
501
503
503
Residencial Idemori SPE Ltda.
(9)
(1)
(10)
(537)
(547) Obrigações trabalhistas
346
139
585
198
Sugoi Projeto SPE Ltda.
(41)
(1)
(42)
(51)
(93) Impostos retidos na fonte
22
8
781
388
Residencial Sports Gardens da Amazônia Ltda.
(1.006)
(444)
(1.450)
5.120
(165)
3.505 Regime especial tributário (RET) corrente
- 2.801
514
Sugoi Inovare Empreendimentos Imobiliários Ltda.
(2)
(1)
(3)
(5)
(8) Regime especial tributário (RET) diferido
- 1.247
1.430
Residencial Portal do Belo Horizonte SPE Ltda.
(25)
(5)
(30)
(3)
(33)
869
648 5.917
3.033
Residencial Barcelona SPE Ltda.
(768)
(696)
(1.464)
(37)
(1.501) Circulante
869
648 4.670
1.603
Condomínio Varandas Jardim do Lago II SPE Ltda.
(10)
(22)
(32)
(350)
(382) Não circulante
- 1.247
1.430
Residencial Isabel Ferrari SPE Ltda.
(7)
(2)
(9)
(2)
(11) 14. Contas a pagar
Controladora
Consolidado
Residencial São Jose SPE Ltda.
(6)
(5)
(11)
(8)
(19) Descrição
2020 2019 (reapresentado) 2020 2019 (reapresentado)
Residencial Jacú-Pessego I SPE Ltda.
(4)
(1)
(5)
(21)
(26) Aquisição de participações societárias (i)
1.680
3.967 1.680
3.967
Sugoi Residencial I SPE Ltda.
(5)
(2)
(7)
(4)
(11) Comissão sobre terreno
- 500
500
Sugoi Residencial II SPE Ltda.
(4)
(3)
(7)
(3)
(10) Distratos a pagar
- 497
487
Sugoi Residencial III SPE Ltda.
(4)
(2)
(6)
(3)
(9) Outros
2.353
1.730 2.353
1.376
Residencial Via Verde SPE Ltda
(1)
(1)
(1)
4.033
5.697 5.030
6.330
Sugoi Residencial IV SPE Ltda.
(1)
(1)
(2)
(1)
(3) Circulante
4.033
4.400 4.530
4.533
Sugoi Residencial V SPE Ltda.
(261)
255
(6)
947
(119)
822 Não circulante
1.297 500
1.797
Sugoi Residencial VI SPE Ltda.
(2)
(22)
(24)
(151)
(175) (i) O referido valor é composto por: R$3.967 referente a aquisição da empresa Residencial Parque do Carmo
Sugoi Residencial VII SPE Ltda.
(2)
(2)
(2) SPE Ltda. (R$2.930 em 31/12/2019), os quais serão pagos através de notas promissórias.
Sugoi Residencial VIII SPE Ltda.
(2)
(2)
(1)
(3) 15. Adiantamentos de clientes e outros
Controladora
Consolidado
Sugoi Residencial IX SPE Ltda.
(2)
(9)
(11)
(10)
(21) Descrição
2020 2019 (reapresentado)
2020 2019 (reapresentado)
Sugoi Residencial XI SPE Ltda.
(9)
(9)
(6)
(15) Adiantamentos de clientes incorporações
- 9.463
15.847
Sugoi Residencial XIII SPE Ltda.
(22)
(22)
(225)
(247) Adiantamento de clientes permutas Sugoi Residencial XIV SPE Ltda.
(1)
(1)
(1)
(2) empreendimentos lançados
- 10.841
11.116
Sugoi Residencial X SPE Ltda.
(1)
(1)
(24)
(25) Credores por imóveis compromissados
1.042
2.942 118.445
152.176
Sugoi Residencial XII SPE Ltda.
(4)
(4)
(1)
(5) Permutas físicas (*)
5.435
5.680 78.531
78.776
Sugoi Residencial XV SPE Ltda.
(1)
(1)
(35)
(36) Outros
- 2.283
2.393
Sugoi Residencial XVI SPE Ltda.
(6)
(6)
(5)
(11)
6.477
8.622 219.562
260.308
Sugoi Residencial XVII SPE Ltda.
(1)
(1)
(1)
(2) Circulante
6.477
8.622 67.209
80.998
Sugoi Residencial XVIII SPE Ltda.
(1)
(1)
(10)
(11) Não circulante
- 152.353
179.309
Sugoi Residencial XIX SPE Ltda.
(1)
(1)
(1)
(2) (*) Em determinadas operações de aquisição de terrenos, a Companhia realizou permuta física com unidades
Sugoi Residencial XX SPE Ltda.
(1)
(1)
(11)
(12) a construir. Estas permutas físicas foram registradas a valor justo, como estoque de terrenos para incorpoSugoi Residencial XXI SPE Ltda.
(1)
(1)
(212)
(212) ração, em contrapartida a adiantamento de clientes, considerando o valor à vista das unidades imobiliárias
Sugoi Residencial XXII SPE Ltda.
(1)
(1)
(1)
(2) dadas em dação de pagamento, sendo que estas operações de permuta são apropriadas ao resultado conSugoi Residencial XXIII SPE Ltda.
(1)
(1)
(1)
(2) siderando as mesmas premissas utilizadas para o reconhecimento das vendas de unidades imobiliárias.
Sugoi Residencial XXIV SPE Ltda.
(1)
(1)
(1)
(2) 16. Debêntures
Controladora
Consolidado
Sugoi Residencial XXV SPE Ltda.
(2)
(2)
- Modalidade
2020
2019 (reapresentado)
2020
2019 (reapresentado)
HTG Infraestrutura e Participação Ltda.
(158)
(3.224)
(3.382)
(41)
6.812
3.389 Debêntures
32.897
33.004 32.897
33.004
HTG Infraestrutura e Participação Ltda. (agio)
3.224
3.224
(3.224)
- (-) Amortização
(32.547)
(4.810) (32.547)
(4.810)
Sugoi Development USA, LLC
884
(811)
950
1.023
(805)
3.563
3.782 Juros sobre debêntures
6.951
5.913
6.951
5.913
54.645
38.658
(4.112)
91.292
37.485
2.064
130.845
7.301
34.107
7.301
34.107
8. Imobilizado
Controladora
Consolidado Circulante
7.301
16.299
7.301
16.299
Descrição
Taxa de depreciação
2020
2019 (reapresentado)
2020
2019 (reapresentado) Não circulante
17.808
17.808
Instalações
10% a.a
44
44
44
44 Em 4 de abril de 2017 a Companhia obteve aprovação de seu primeiro programa de emissão públiMóveis e utensílios
10% a.a
123
121
213
350 ca de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, com garantia real
Máquinas e equipamentos
20% a.a
128
128
148
147 no montante de R$17.397 na quantidade de 17.397 debêntures com o valor nominal unitário de R$1,00
Benfeitorias
20% a.a
27
19
28
20 cada. As debêntures são corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acresciLeasing telefonia
20% a.a
72
72
72
72 das de juros remuneratórios de 9,15% ao ano sobre o valor nominal, calculadas de forma “pro rata temVeículos
20% a.a
422
216 poris” por dias úteis, com pagamentos mensais a partir de maio de 2019 e vencimento em setembro de
Imóveis
4% a.a
59
21
235
115 2022. Como garantia, as debêntures contarão com garantia real de alienação fiduciária de terreno de
Equiptos de informática
- propriedade de controlada e alienação fiduciária de direitos de participação acionária no capital social
Direitos de uso
2.038
2.038
2.038
2.038 de sociedade controlada. A Companhia e suas controladas possuem cláusulas restritivas no contrato de
Estande de vendas (*)
636
636 debêntures que restringem a habilidade na tomada de determinadas ações e pode requerer o vencimen2.308
2.316
3.202
3.638 to antecipado ou a execução das garantias se a Companhia não cumprir com essas cláusulas restritivas.
Depreciação acumulada
(1.420)
(962)
(2.117)
(1.655) Em 7/11/2019 a Companhia obteve aprovação de seu segundo programa de emissão pública de distribuição de
1.071
1.481
1.719
1.983 debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, com garantia real no montante de R$15.500 na
(*) Estande de vendas - A depreciação de estande de vendas ocorre pelo período a qual se espera que o ativo seja utilizado pela companhia até a sua desativação.
quantidade de 15.500.000 debêntures com o valor nominal unitário de R$1,00 cada. As debêntures são corri(a) Movimentação do imobilizado
Controladora
Consolidado gidas por 100% do CDI + 7,5% ao ano sobre o valor nominal, calculadas de forma “pro rata temporis” por dias
Descrição
2018 Adições Baixas 2019 (reapresentado) Adições Baixas
2020
2018 Adições
Baixas 2019 (reapresentado) Adições Baixas
2020 úteis, com pagamentos mensais a partir de março de 2020 e vencimento em janeiro de 2022. Como garantia,
Instalações
44
44
44
44
44
44 as debêntures contarão com garantia real de alienação fiduciária de terreno de propriedade de controlada e
Móveis e utensílios
86
35
121
2
123
173
177
350
3 (140)
213 alienação fiduciária de direitos de participação acionária no capital social de sociedade controlada. A CompaMáquinas e equipamentos
88
40
128
128
104
43
147
17
(16)
148 nhia e suas controladas possuem cláusulas restritivas no contrato de debêntures que restringem a habilidade
Benfeitorias
11
8
19
8
27
11
9
20
8
28 na tomada de determinadas ações e pode requerer o vencimento antecipado ou a execução das garantias se a
Leasing Telefonia
72
72
72
72
72
72 Companhia não cumprir com essas cláusulas restritivas. Em 31/12/2020, a Companhia está atendendo a todas
Veículos
63
153
216
206
422 as obrigações contratuais dos contratos de debêntures, incluindo as relacionadas a indicadores financeiros.
Imóveis
21
21
41
(3)
59
23
95
(3)
115
146
(26)
235 17. Certificado de recebíveis imobiliários - (CRI)
Controladora
Consolidado
Estande de vendas
634
45
(43)
636
636 Modalidade
2020
2020
Direito de uso de imóvel
2.038
2.038
2.038
2.038
2.038
2.038 Certificado de recebíveis imobiliários (CRI)
35.000
35.000
301
2.142
2.443
51
(3)
2.491
1.124
2.560
(46)
3.638
380 (182)
3.836 (-) Amortização
Depreciação acumulada
(127)
(835)
(962) (458)
(1.420)
(350)
(1.305)
(1.655)
- (462)
(2117) Encargos a apropriar
(848)
(848)
174
2.142
(835)
1.481 (407)
(3)
1.071
774
2.560
(1.351)
1.983
380 (644)
1.719 Juros sobre CRI
84
84
34.236
34.236
9. Partes relacionadas
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
7.458
7.458
Descrição
2020 2019 (reapresentado)
2020 2019 (reapresentado)
2019 (reapre2019 (reapre- Circulante
26.778
26.778
Ativo não circulante
46.700
33.261 10.551
6.827 Descrição (passivo)
2020
sentado) 2020
sentado) Não circulante
Confome
aprovado
em
Assembléia
Geral
Extraordinária
realizada
em
30
de
novembro
de
2020,
a
companhia
Passivo circulante
(87.492)
(43.863)
(794)
(376) Residencial Colina Francisco Morato SPE Ltda.
175
Passivo não circulante
(1.744)
- Residencial Parque do Carmo SPE Ltda.
127
- deliberou os termos e condições da 3º emissão de debêntures simples, realizada em 01/12/2020 (“data de
(40.792)
(12.346)
9.757
6.451 Tsuri Brasil
11 emissão”), não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, fiduciárias e fidejussória, em série única
Controladora
Consolidado Montanha Vermelha Participações S.A.
436
436
- no montante de R$35.000.000,00. São 35.000 (trinta e cinco mil) Debêntures, com valor nominal unitário,
2019 (reapre2019 (reapre- Sports Garden Amazônia
199 na data de emissãode R$1.000 (um mil reais). Os certificados de recebíveis imobiliários (CRI) são corrigidas
Descrição (ativo)
2020
sentado) 2020
sentado) Residencial São Mateus SPE Ltda.
41.644
17.452
- pelo Certificado de Depósito Interbancário (CDI) acrescidas de juros remuneratórios de 7% ao ano sobre o
Haifa Investimentos e Participações Ltda.
23
21
- Residencial Guarapiranga SPE Ltda.
149
31
149 valor nominal, calculadas de forma “pro rata temporis” por dias úteis, com pagamentos mensais a partir
Dahab Brasil S.A.
15
222
238 Residencial Bom Retiro SPE Ltda.
27.048
9.831
- de maio de 2021 e vencimento em novembro de 2024. A Companhia e suas controladas possuem cláusulas
Residencial Monte Serrat Ltda.
55
- Residencial Sports Gardens da Amazônia Ltda.
210
- restritivas no contrato de debêntures que restringem a habilidade na tomada de determinadas ações e pode
Dahab Participações Ltda.
7
7
7
7 Sugoi Residencial V SPE Ltda.
43
- requerer o vencimento antecipado ou a execução das garantias se a Companhia não cumprir com essas
Kibutz Administração e Participações Ltda.
5.965
5.965 Dahab Brasil S.A.
117
117
17 cláusulas restritivas. Todas as cláusulas estão sendo cumpridas de acordo com as datas-base apresentada.
Residencial São Mateus SPE Ltda.
- 1.701
- Total
87.492
45.607
794
376 Conforme determinado pela normas contábeis vigentes a Administração da Companhia apresenta a análise de
Residencial Colina Francisco Morato SPE Ltda.
1.461
1.386
- Os saldos das contas mantidos com sociedades controladas e coligadas em conjunto representam operações sensibilidade dos saldos relevantes, considerando:  Cenário de variação da taxa de juros provável estimada
Residencial Bom Retiro SPE Ltda.
- 8.052
49 de empréstimos na forma de mútuos em conta corrente, sem a incidência de encargos financeiros e não pela Administração: • Taxa de juros estimada: 4 % ao ano.  Cenário de variação da taxa de juros possível,
Residencial José Vigna Talhado SPE Ltda.
479
287
- possuem vencimento predefinido. Os saldos a receber pela sociedade controladora correspondem a recursos com deterioração de 25% (vinte e cinco por cento) na variável de risco considerada como provável: • Taxa de
Residencial Colina Guarapiranga SPE Ltda.
907
883
- transferidos para as sociedades controladas e controladas em conjunto, com o objetivo de desenvolvimento juros estimada: Aumento para 5% ao ano.  Cenário de variação da taxa de juros remota, com deterioração
Residencial Paulínia I SPE Ltda.
139
162
- dos projetos de incorporação imobiliária naquelas sociedades. Os saldos no passivo correspondem ao rece- de 50% (cinquenta por cento), na variável de risco considerada como provável: • Taxa de juros estimada:
Residencial Parque do Carmo SPE Ltda.
14.591
2.426
- bimento de recursos das sociedades controladas e controladas em conjunto, originários dos recebimentos de Aumento para 6% ao ano. Os impactos apresentados na tabela abaixo referem-se ao total do saldo devedor,
Residencial Idemori SPE Ltda.
588
401
- clientes pela venda dos empreendimentos. 10. Conta corrente com sociedade por conta de participação tanto na controladora como no consolidado.
Saldo Risco de alta na taxa de juros
4% a.a Provável 5 a.a. Possível 6% a.a. Remoto
Sugoi Projeto SPE Ltda.
92
91
Controladora
Consolidado
34.236 Efeito contábil (custo/despesa)
1.369
1.712
2.054
Residencial Sports Gardens da Amazônia Ltda.
12.621
9.360
- Descrição
2020 2019 (reapresentado) 2020 2019 (reapresentado)
Consolidado
18. Provisões
Sugoi N Empreendimentos Imobiliários Ltda.
515
(19)
- Conta corrente com Sociedade por
Descrição
2020
2019
(reapresentado)
Residencial Portal do Belo Horizonte SPE Ltda.
580
554
- conta de participação
1.405
1.405 1.405
1.405
2.753
1.509
Residencial Barcelona SPE Ltda.
2.819
2.743
1.405
1.405 1.405
1.405 Provisão para garantia (i)
1.617
1.417
Condomínio Varandas Jardim do Lago II
1.239
609
- As operações envolvendo Sociedade por Conta de Participação (SCP) são apresentadas de forma consolidada Provisão para contingências
4.370
2.926
Residencial Isabel Ferrari SPE Ltda.
254
181
- com as operações da Companhia. As aquisições contraídas com sócios participantes são apresentadas no
Residencial São José SPE Ltda.
802
260
- passivo circulante e não circulante de acordo com a expectativa de desembolso da Companhia, na rubrica de (i) Provisão de garantia - constituída durante o período de construção do empreendimento, para cobrir os custos estimados a serem incorridos durante o período de cinco anos após a conclusão do projeto. (ii) A CompaResidencial Jacú-Pessego I SPE Ltda.
337
89
conta corrente com sociedade por conta de participação. 11. Empréstimos e financiamentos
Sugoi Residencial I SPE Ltda.
261
194
Controladora
Consolidado nhia, no curso normal de suas atividades, está sujeita a processos judiciais de natureza tributária, trabalhista
Sugoi Residencial II SPE Ltda.
410
208
2019
2019 e cível. A Administração, apoiada na opinião de seus assessores legais e, quando aplicável, fundamentada em
Sugoi Residencial III SPE Ltda.
492
195
Taxa de juros e
(reapresen(reapresen- pareceres específicos emitidos por especialistas, avalia a expectativa do desfecho dos processos em andamenSugoi Residencial Via Verde SPE Ltda.
1
1
- Modalidade
Instituição financeira comissões
2020
tado)
2020
tado) to e determina a necessidade ou não de constituição de provisão para contingências. A provisão existente no
consolidado no montante de R$1.617 (R$1.417 em 31/12/2019) refere-se a processos cíveis e trabalhistas que
Sugoi Residencial IV SPE Ltda.
73
76
Caixa Econômica
Sugoi Residencial V SPE Ltda.
2.496
- Capital de giro
Federal - CEF
CDI + 9,6 % a.a.
1.400
2.242
1.400
2.242 estão em curso, cuja avaliação dos assessores legais da Companhia apontam para uma probabilidade de perda provável. Além do referido montante, não foram computados R$R$618 Controladora e R$6.017 Consolidado
Sugoi Residencial VI SPE Ltda.
1.755
828
Caixa Econômica
Vercelli Gestão de Negócios Eireli
1
- SFH (SPEs)
Federal - CEF
Até 11% a.a.
6.304
11.605 (R$6.129 em 31/12/2019) decorrentes também de causas trabalhistas e cíveis, cuja avaliação dos assessores
Sugoi Residencial VII SPE Ltda.
2
2
- Finame (SPEs) Santander
CDI + 5,54% a.a
- 11.277
- legais da Companhia aponta para uma probabilidade de perda possível, razão pela qual a Administração não
Sugoi Residencial VIII SPE Ltda.
809
807
- Leasing
Banco Daycoval
22,99% a.a.
33
30
33
30 registrou esse montante nas informações contábeis intermediárias. 19. Patrimônio líquido: (a) Capital: O capiSugoi Residencial IX SPE Ltda.
2.142
1.380
- CCB
Banco Daycoval
14,02 % a.a
1.516
1.516
- tal compreende 1.000.000 (Um milhão) de quotas, totalmente integralizadas e distribuídas da seguinte forma:
2020
2019 (reapresentado)
Tsuri Acre Ltda.
16
16
16
16 CCB
Banco ABC
CDI + 6,73% a.a 10.111
- 10.111
Sugoi Residencial XI SPE Ltda.
546
145
- CCB
Banco PINE
CDI + 08,47% a.a. 1.513
1.364
1.513
1.364 Número de quotas
Kibutz Administração e Participações Ltda.
1.000.000
Sugoi Residencial XIII SPE Ltda.
2.075
1.195
- CCB
Banco PINE
10,43% a.a
4.000
4.000
500.000
Sugoi Residencial XIV SPE Ltda.
3
1
- CCB
CHB
CDI + 10,5% a.a.
2.693
2.693 Ronaldo Yoshio Akagui
500.000
Sugoi Residencial X SPE Ltda.
26
14
- Outros
Outros
n/a
1.081
839 Thiago de Oliveira Andrade Pazinatto
1.000.000
1.000.000
Sugoi Residencial XII SPE Ltda.
26
22
18.573
6.329 37.235
18.773
Sugoi Residencial XVI SPE Ltda.
112
106
- Circulante
9.248
4.800 17.573
16.405 Conforme 7ª alteração de contrato social realizada em 3 de fevereiro de 2016, a Sugoi altera seu tipo jurídico e
Sugoi Residencial XV SPE Ltda.
38
1
- Não circulante
9.325
1.529 19.662
2.368 denominação social e passa a ser uma sociedade por ações, disciplinada pela Lei 6.404, de 15/12/1976 (“Lei
das S/A.”). De acordo com a Ata de assembleia registrada em 24 de novembro de 2016 a Kibutz Participações
Sugoi Residencial XXIV SPE Ltda.
1
1
- Os saldos podem ser assim apresentados por ano de vencimento:
Sugoi Residencial XXIII SPE Ltda.
12
1
Controladora
Consolidado Ltda. transfere suas quotas ordinárias nominativas a Kibutz Administração e Participações S.A. A Companhia
Sugoi Residencial XXII SPE Ltda.
1
1
- Ano
2020
2019 (reapresentado)
2020
2019 (reapresentado) estruturou o processo de registro CVM categoria A no qual foi concedido em 19 de julho de 2016, e atualmente
Sugoi Residencial XIX SPE Ltda.
17
1
- 2020
4.800
16.405 está cadastrado sob o código “CVM 23957”. Conforme reorganização societária realizada pela companhia em
Sugoi Residencial XX SPE Ltda.
2
1
- 2021
9.248
917
17.573
1.756 29 de novembro de 2020 “fato relevante” a Kibtuz Administração e Participações S.A deixa de ser a holding
Sugoi Residencial XXI Ltda.
223
85
- 2022
3.903
612
9.541
642 operacional da Sugoi S.A, passando o controle para os sócios diretos. Tais registros ainda constam em trâmites
Sugoi Residencial XXV SPE Ltda.
1
- 2023
3.417
8.116
- de junta comercial até a presente data. (b) Lucros: De acordo com estatuto social, o lucro calculado no final
Sugoi Residencial XVII SPE Ltda.
2
1
- 2024
2.005
2.005
- de cada ano pode ser distribuído, retido (total ou parcialmente) ou capitalizadas, como determinado por todos
Sugoi Residencial XVIII SPE Ltda.
201
6
18.573
6.329
37.235
18.803 os quotistas. Não há valor mínimo estabelecido para ser distribuído. Em cumprimento a legislação societária
Outros
552
552 Como garantia, os empréstimos contarão com garantia real de alienação fiduciária de imóveis de propriedade (artigo 193 da Lei 6.404/76) foi constituída reserva legal no valor de R$200 em 31/12/2016. (c) Resultado por
46.700
33.261 10.551
6.827 de controlada ou carteira de recebíveis Já o contrato de financiamento a produção (SFH) tem como garantia a ações: A tabela a seguir demonstra o resultado consolidado e o cálculo do lucro básico e diluídos por ação:
2020
2019 (reapresentado)
Controladora
Consolidado alienção fiduciária dos terrenos objeto do empreendimetno financiado, assim como o financiamento (crédito
18.892.000
17.750.000
2019 (reapre2019 (reapre- associativo) dos clientes. Conforme determinado pela normas contábeis vigentes a Administração da Com- Lucro do exercício (em reais)
Quantidade
de
ações
1.000.000
1.000.000
Descrição (passivo)
2020
sentado) 2020
sentado) panhia apresenta a análise de sensibilidade dos saldos relevantes, considerando:  Cenário de variação da
18.892
17.750
Condomínio Varandas Jardim do Lago (fee)
873
- taxa de juros provável estimada pela Administração: • Taxa de juros estimada: 4 % ao ano.  Cenário de
O
lucro
básico
por
ação
é
calculado
mediante
a
divisão
do
resultado
atribuível
aos
acionistas
controladores
Condomínio Varandas Jardim do Lago
11.376
9.969
- variação da taxa de juros possível, com deterioração de 25% (vinte e cinco por cento) na variável de risco
Vista Cantareira Empreendimentos Imobiliários Ltda.
6.491
6.444
- considerada como provável: • Taxa de juros estimada: Aumento para 5% ao ano.  Cenário de variação da da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação durante o período, conResidencial Monte Serrat Ltda.
337
587
- taxa de juros remota, com deterioração de 50% (cinquenta por cento), na variável de risco considerada como forme preconizado pela NBC TG 41 (R2) (Deliberação CVM 636/10) - resultado por ação. O lucro diluído por
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas
Aos Acionistas e Administradores da Sugoi S.A. São Paulo - SP.
de 2019 se limita apenas aos ajustes objeto de reapresentação. Nossa opinião não está ressalvada em relação a este essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, seOpinião: Examinamos as demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, da Sugoi S.A. (“Companhia”) e suas assunto. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julga- gundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações contácontroladas, identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimo- mento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram beis individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Os valores correspondentes individuais e consolidados do
nial individual e consolidado em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações, individuais e consolida- tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas como um todo e na valor adicionado (“DVA”) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, elaborados sob a responsabilidadas, do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis individuais e consolidadas e, portanto, não expres- de da administração da Companhia, e apresentados como informação suplementar para fins de IFRS, estão sendo
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas samos uma opinião separada sobre esses assuntos. Reconhecimento do resultado de incorporação imobiliária: também reapresentados em função dos ajustes de reapresentação conforme nota explicativa nº 2.14, e foram subcontábeis. Opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 2.13, a Companhia reconhece os resultados de incorporação imobiliária metidos a procedimentos de auditoria, em conjunto com a auditoria das presentes demonstrações contábeis
contábeis adotadas no Brasil: Em nossa opinião, as demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, acima durante o andamento da obra com base no método da percentagem completada (Percentage of Completion - “POC”) individuais e consolidadas. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis individuais e
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da de acordo com o entendimento manifestado pela CVM no Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 02/2018 sobre a aplicação consolidadas e o relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras informações
Companhia em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício da NBC TG 47 (IFRS 15). Este método é realizado utilizando a razão do custo incorrido em relação ao custo total or- que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Opinião sobre as demonstrações con- çado dos respectivos empreendimentos e a receita é apurada multiplicando-se este percentual pelas vendas contra- consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditotábeis consolidadas preparadas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (“IFRS”), tadas. Os custos de terrenos e de construção inerentes às respectivas incorporações das unidades vendidas são ria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, nossa
aplicáveis a entidades de incorporação imobiliária no Brasil registradas na Comissão de Valores Mobiliários apropriados ao resultado quando incorridos. Este assunto foi considerado significativo para nossa auditoria tendo responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma
(CVM): Em nossa opinião, as demonstrações contábeis consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em vista que o processo de reconhecimento de receita envolve julgamento da administração. Resposta da auditoria relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da Companhia em 31 de dezembro ao assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: • Avaliação do ambiente de controle interno outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há
de 2020, o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo no que tange ao processo orçamentário adotado pela Companhia; • Avaliação da exatidão e integridade das infor- distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relanessa data, de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (“IFRS”) aplicáveis às entidades de in- mações utilizadas nos cálculos apresentados pela Companhia; • Teste documental, em base amostral, sobre a base tar a este respeito. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis indicorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo de vendas, distratos e custos incorridos; • Verificação aos requisitos legais para lançamento dos empreendimentos; viduais e consolidadas: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstracom as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais e • Avaliação da divulgação das informações nas notas explicativas. Com base nas evidências obtidas, determina- ções contábeis individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e das demonstrações consolidanormas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra- mos que as estimativas utilizadas para reconhecimento da receita estão adequadas, assim como as suas respecti- das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro
ções contábeis individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de vas divulgações na nota explicativa n° 20. Reapresentação dos valores correspondentes: Conforme mencionado (IFRS), aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM, e pelos controles internos
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas pro- na nota explicativa nº 2.14, a Administração da Companhia revisitou as suas práticas contábeis e interpretações que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção
fissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas sobre determinadas operações e identificou inconsistências relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis individe acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para funda- e conforme previsto no Pronunciamento Técnico CPC 23 – Politicas contábeis, mudança de estimativas e retificação duais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar
mentar nossa opinião. Ênfases: Reconhecimento de receita: Conforme descrito na Nota Explicativa nº 2.1 às de- de erros, a Companhia está reapresentando os valores correspondentes do exercício findo em 31 de dezembro de operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso
monstrações contábeis individuais e consolidadas, essas demonstrações foram elaboradas de acordo com as práti- 2019. Consideramos esse assunto significativo para a nossa auditoria devido à relevância e complexidade sobre dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar
cas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), aplicáveis às enti- determinados assuntos ora reapresentados. Resposta da auditoria ao assunto: Em relação a tais transações, efe- a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar
dades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM. Dessa forma, a determinação da política contábil tuamos como principais procedimentos: • Leitura dos contratos e acordos de celebrados na aquisição de determi- o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com
adotada pela Companhia, para o reconhecimento de receita nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária nadas investidas; • Indagações a alta administração sobre as transações ora objeto de reapresentação, bem como responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do
não concluída, sobre os aspectos relacionados à transferência de controle, segue o entendimento manifestado pela discussão com os auditores independentes anteriores; • Análise do suporte documental e memórias de cálculos auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter seguCVM no Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 02/2018 sobre a aplicação da NBC TG 47 (IFRS 15). Nossa opinião não está para os ajustes refletidos; • Leitura e avaliação das divulgações em notas explicativas. No decorrer de nossa audi- rança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de
ressalvada em relação a esse assunto. Reapresentação dos valores correspondentes: Anteriormente, as demons- toria, identificamos certos ajustes de divulgação que foram parcialmente efetuados pela Administração. Com base distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
trações contábeis individuais e consolidadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram auditadas por nas evidências obtidas, consideramos que a reapresentação dos valores correspondentes foi adequadamente regis- nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada
outros auditores independentes, para as quais emitiram relatório de auditoria, não modificado e com ênfase a res- trada e divulgada. Outros assuntos: Demonstrações do valor adicionado: As demonstrações individual e consoli- de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevanpeito do reconhecimento de receita, em 30 de março de 2020. Conforme descrito na nota explicativa nº 2.14, a Admi- dada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, elaboradas sob a respon- tes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indivinistração da Companhia revisitou as suas práticas contábeis e identificou inconsistências relativas ao exercício sabilidade da administração da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram dualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
findo em 31 de dezembro de 2019 e conforme previsto no Pronunciamento Técnico CPC 23 - Politicas contábeis, submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo
mudança de estimativas e retificação de erros, a Companhia está reapresentando os valores correspondentes do Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as de- com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo
exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Auditamos os ajustes mencionados na referida nota e em nossa opinião monstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
tais ajustes são apropriados e foram corretamente efetuados. A nossa opinião ao exercício findo em 31 de dezembro os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, demonstrações contábeis individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos
Descrição

2020

Controladora
2019 (reapresentado)

2020

Consolidado
2019 (reapresentado)

ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação, para
presumir a conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluídas. Não há diferença entre o lucro básico
por ação e o lucro diluído pois não há ações ordinárias potenciais que poderiam ser emitidas futuramente e
convertidas. As debêntures emitidas, conforme nota 17, não são conversíveis em ações. (d) Ajuste acumulado de conversão: A Companhia reconhece nesta rubrica o efeito das variações cambiais sobre o investimento
em controlada no exterior (Sugoi Development USA, LLC), cuja moeda funcional segue aquela a que a operação
no exterior está sujeita. O efeito acumulado, destacado no patrimônio líquido e na demonstração do resultado
abrangente, será revertido para o resultado do exercício como ganho ou perda somente em caso de alienação
ou baixa do investimento. 20. Receita líquida e lucro bruto: A conciliação entre a receita bruta e receita
operacional líquida é a seguinte:
Consolidado
Descrição
2020
2019 (reapresentado)
Receita de imóveis
188.115
154.179
Vendas canceladas
(1.031)
(1.109)
Receita operacional bruta
187.084
153.070
Impostos incidentes
(3.618)
(2.946)
Receita operacional líquida
183.466
150.124
Custo com terreno, incorporação, construção
(120.602)
(95.891)
Lucro bruto
62.864
54.233
Percentual margem bruto - %
34,3%
36,1%
21. Despesas por natureza
Controladora
Consolidado
Descrição
2020 2019 (reapresentado)
2020 2019 (reapresentado)
Despesas comerciais
Comissões
- (6.295)
(3.196)
Assessoria e consultoria
(93)
(94)
(192)
(186)
Propaganda e publicidade
(27)
(70) (3.859)
(1.891)
Despesas com estande de
vendas e apartamento decorado
(558)
(1.419)
Despesas com aluguéis
(761)
(304)
Seguros
(170)
(601)
Outras despesas comerciais
(39)
(65)
(269)
(586)
(329)
(229) (12.535)
(7.582)
Despesas gerais e administrativas
Assessoria e consultoria
(6.107)
(3.595) (8.174)
(4.850)
Despesas com pessoal
(3.913)
(1.752) (3.937)
(1.760)
Despesas com aluguéis
(323)
(353)
(362)
(363)
Despesas com materiais de
escritório
(448)
(531)
(790)
(681)
Depreciação
(260)
(479)
(264)
(483)
Despesas com cartórios e registros
(149)
(70)
(288)
(453)
Provisão para contingências
(221)
Seguros
(510)
PDD
(2.254)
- (2.254)
Outras despesas administrativas
(429)
(772) (2.615)
(2.299)
(13.883)
(7.552) (19.193)
(11.110)
Controladora
Consolidado
Despesas Financeiras
2020 2019 (reapresentado)
2020 2019 (reapresentado)
Descontos concedidos
(51)
(35)
Juros
(4.481)
(6.317)
(5.415)
(6.896)
Multa de mora
(85)
(206)
(17)
Despesas e Tarifas bancárias
(107)
(39)
(1.125)
(771)
(4.673)
(6.356)
(6.797)
(7.719)
22. Projetos imobiliários em desenvolvimento
Descrição
2020
2019 (reapresentado)
Venda contratada a apropriar (Nota 4)
178.941
192.768
Contribuições sobre as vendas
(7.158)
(7.711)
171.783
185.057
Custo a incorrer das unidades vendidas
(121.753)
(137.445)
50.030
47.612
Percentual da margem bruta a apropriar
29,1%
25,7%
(a) A tabela a seguir mostra os resultados apropriados do projeto em construção.
Descrição
2020
2019 (reapresentado)
Receita apropriada
373.199
190.571
Contribuições incidentes sobre receita
(14.928)
(7.632)
358.271
182.939
Custo apropriado
(250.676)
(130.528)
Lucro bruto
107.595
52.411
Margem bruta apropriada - %
30,03%
28,65%
(b) A tabela abaixo mostra o custo total orçado a incorrer no projeto.
Descrição
2020
2019 (reapresentado)
Unidades vendidas em construção
121.753
137.445
Unidades não vendidas em construção
24.357
50.961
Custo orçado a incorrer
146.110
188.406
Estoque imóveis em construção
46.149
39.143
Custo total a ser apropriado no futuro
192.259
227.549
23. Seguros: A Companhia mantém cobertura de seguros por montantes considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades. O escopo do trabalho dos
auditores não inclui a emissão de opinião sobre a suficiência da cobertura de seguros. 24. Gerenciamento de
riscos e instrumentos financeiros: (a) Gerenciamento de riscos: A Companhia mantém operações com
instrumentos financeiros. A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. A contratação de instrumentos financeiros com o objetivo de proteção é feita por meio de uma análise periódica da exposição ao risco que
a administração pretende cobrir. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das condições contratadas versus condições vigentes no mercado. A Companhia não efetua aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros instrumentos financeiros de risco. Os valores dos instrumentos
financeiros ativos e passivos constantes nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas individuais
e consolidadas foram determinados de acordo com os critérios e as práticas contábeis divulgadas em notas
explicativas específicas. A Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros: Risco de crédito: Decorre da possibilidade de a Companhia sofrer perdas decorrentes de
inadimplência de seus clientes. Para mitigar esses riscos, a Companhia adota como prática a análise das
situações financeira e patrimonial de seus clientes, assim administra o risco de crédito por meio de um programa de qualificação e concessão de crédito. Risco de taxa de juros: Decorre da possibilidade de a Companhia sofrer ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Para mitigar estes riscos, a Companhia possui contratos que lastreiam os ativos e passivos
financeiros, mediante a aplicação de taxas pré-fixadas. Risco de mercado: Decorre da possibilidade de oscilação dos preços de mercado de matérias primas e insumos utilizados no processo de construção das unidades imobiliárias. Essas oscilações de preços podem provocar alterações substanciais nos custos dos Estoques. Para mitigar esses riscos, a Companhia gerencia os estoques reguladores destas matérias-prima e
insumos. Risco de liquidez: Decorre da possibilidade de redução dos recursos destinados para pagamentos
de dívidas. A Administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Companhia para
assegurar que se tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. Adicionalmente, a Companhia mantém saldos em aplicações financeiras passíveis de resgate a qualquer momento para cobrir eventuais descasamentos entre a data de maturidade de suas obrigações contratuais e sua geração de caixa.
Risco operacional: Risco operacional é o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade
de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infra-estrutura da Companhia e de fatores externos,
exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e de
padrões geralmente aceitos de comportamento Companhiarial. Riscos operacionais surgem de todas as operações da Companhia. O objetivo da Companhia é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de
prejuízos financeiros e danos à reputação da Companhia e buscar eficácia de custos e para evitar procedimentos de controle que restrinjam iniciativa e criatividade. A principal responsabilidade para o desenvolvimento e
implementação de controles para tratar riscos operacionais é atribuída à alta administração. A responsabilidade é apoiada pelo desenvolvimento de padrões gerais da Companhia para a administração de riscos operacionais nas seguintes áreas: - exigências para segregação adequada de funções, incluindo a autorização independente de operações; - exigências para a reconciliação e monitoramento de operações; - cumprimento
com exigências regulatórias e legais; - documentação de controles e procedimentos; - exigências para a
avaliação periódica de riscos operacionais enfrentados e a adequação de controles e procedimentos para
tratar dos riscos identificados; - exigências de reportar prejuízos operacionais e as ações corretivas propostas;
- desenvolvimento de planos de contingência; - treinamento e desenvolvimento profissional; - padrões éticos
e comerciais; - mitigação de risco, incluindo seguro quando eficaz. (b) Instrumentos financeiros: Para fins de
divulgação, os valores justos dos ativos e passivos financeiros, juntamente com os valores contábeis estão
apresentados no balanço patrimonial nas rubricas de caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras,
contas a receber, outras contas a receber, fornecedores, outras contas a pagar, empréstimos e financiamentos
e partes relacionadas. (c) Gestão de capital: A Companhia administra seu capital com o objetivo de salvaguardar a continuidade do retorno aos seus acionistas e beneficiar às demais partes interessadas, além de
manter uma estrutura de capital ideal para investir em seu crescimento. (d) Instrumentos financeiros derivativos: A Companhia não efetua operações com instrumentos financeiros derivativos com o objetivo de mitigar ou de eliminar riscos inerentes à sua operação. 25. Pandemia - Covid-19 - Coronavírus: A Companhia
adotou as medidas de mitigação da transmissão de vírus em cada ponto de trabalho, quer seja nas obras,
pontos de vendas e seu escritório central. As práticas adotadas foram higienização com maior frequência,
auditoria diária dos controles, flexibilidade no horário de trabalho e adoção do home office, atendendo as
orientações da OMS (Organização Mundial de Saúde) e Vigilância Sanitária buscando preservar a saúde física
e psicológicas de seus colaboradores, inclusive dispensando do trabalho todos aqueles com idade acima de
60 anos. Nossas operações continuam nos canteiros de obra, ainda com impactos sem relevância, e acreditamos que neste sentido, não deverá haver interferências significativas na execução dos empreendimentos.
Entretanto, eventuais restrições externas como o transporte público dos funcionários, fornecimento de insumos e matérias primas essenciais para a continuidade das obras, pode ter impacto expressivo, possibilidade
esta que não há como ser considerada e mensurada neste momento. Redirecionamos nossa força de vendas
para atender o nosso cliente à distância, ampliando a divulgação online dos empreendimentos via aplicativos
e redes sociais e mantemos contato diário da alta administração para acompanhamento do cenário e pronta
tomada de decisão. Diante de tantas incertezas e ajustes diários nas diretrizes governamentais, consideramos
possíveis impactos em nossa operação, mas temos realizados pautas frequentes para tentar antecipar os
problemas, de maneira a minimizá-los. Em relação as medidas operacionas/financeiras da companhia em
função da pandemia, podemos destacar: Negociação com fornecedores, parceiro de negócios e adesão a pacotes de incentivos governamental visando a preservação de caixa e aumento do indice de liquidez da companhia. Readequação dos projetos em desenvolvimento considerando os lançamento previstos para o período e
melhorando a exposição de caixa da companhia para o ano. Alinhamento com o clientes reforçando o compromisso e segurança com programas de renegociação de parcelas entre outros. Até o momento, não há medidas
adicionais relevantes em curso para o período encerrado em 31/12/2020. 26. Eventos subsequentes: Quitação saldo de debêntures - janeiro de 2021: No dia 11 de janeiro de 2021, a companhia realizou a quitação
integral das parcelas referente a debêntures no valor de R$7.031 referente a 2º emissão realizada em 07 de
novembro de 2019, com isso, até a data de emissão do presente relatório a companhia não consta em sua
operação nenhuma debêntures vigente.
Diretoria
Ronaldo Yoshio Akagui - Presidente
Felipe Tavares de Barros - Vice-Presidente
Contador
Fernando Correia Brasil - CRC 1SP 269160/O-6
e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas
não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração,
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos
ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas representam as correspondentes transações
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para
expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. 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. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que
cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com
os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de
auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha
proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o
assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem,
dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
São Paul
m
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Financiamento habitacional pode crescer 27% ainda este ano
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ALLIANCE HOLDING S.A.
CNPJ: 27.700.286/0001-74

Balanço Patrimonial
Demonstração de Resultados
ATIVO
31/12/2020
31/12/2019 PASSIVO
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2020
31/12/2019 Despesas operacionais
Circulante .........................................................
1.075,87
738,57
(5.918,00)
(7.948,62)
Não circulante ............................................ 1.615.734,97
381.869,78 Despesas administrativas...............................
Caixa e equivalentes de caixa ........................
1.075,87
738,57
(325.613,52)
Empréstimos e financiamentos ................. 1.185.513,32
- Outras despesas ............................................
Não circulante ................................................. 2.282.154,50 2.047.291,66
(5.918,00) (333.562,14)
Obrigações com acionistas .......................
430.221,65
29.129,09 Prejuízo antes do resultado financeiro ......
Investimento ................................................... 2.282.154,50 2.047.291,66
Participação societária negativa ................
352.740,69 Resultado financeiro líquido
Total do ativo .................................................... 2.283.230,37 2.048.030,23
Patrimônio líquido ....................................
667.495,40 1.666.160,45 Receitas financeiras .......................................
(343,70)
(2.608,25)
Capital social ............................................. 7.931.148,87 7.931.148,87 Despesas financeiras .....................................
Demonstração dos Fluxos de Caixa
(343,70)
(2.608,25)
Prejuízos acumulados ............................... (6.490.683,71) (6.265.136,66)
31/12/2020
31/12/2019
Prejuízo antes de participações .............
(6.261,70) (336.170,39)
Efeitos mudança participação ...................
(371.877,20)
148,24
Prejuízo do exercício
(225.547,05) (2.193.848,02)
(219.285,35) (1.857.677,63)
Ações em tesouraria..................................
(401.092,56)
- Resultado de participações societárias .....
Ajustes para reconciliar o prejuízo ao caixa
(225.547,05) (2.193.848,02)
Total do passivo ....................................... 2.283.230,37 2.048.030,23 Prejuízo do exercício....................................
utilizado nas atividades operacionais
Equivalência patrimonial.................................... 219.285,35 1.857.677,63
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Prejuízo coligada ...............................................
325.613,52
Prejuízos
Efeitos mudança
Ações em
Prejuízo ajustado ................................................ (6.261,70)
(10.556,87)
Capital social
acumulados
participação societária
tesouraria
Total
Caixa líquido gerado (utilizado) nas
Saldos em 01 de janeiro de 2019 ..................... 7.931.148,87
(4.071.288,64)
- 3.859.860,23
atividades operacionais ............................... (6.261,70)
(10.556,87) Prejuízo líquido do exercício ...............................
(2.193.848,02)
- (2.193.848,02)
Alienação (Aquisição) de participação societária..
6.599,00
(1.000) Efeitos mudança participação societária .............
148,24
148,24
Caixa líquido (utilizado) nas atividades
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ................ 7.931.148,87
(6.265.136,66)
148,24
- 1.666.160,45
de investimento .............................................
6.599,00
(1.000) Saldos em 01 de janeiro de 2020 ..................... 7.931.148,87
(6.265.136,66)
148,24
- 1.666.160,45
Obrigações com sócios ....................................
926,42 Prejuízo líquido do exercício ...............................
(225.547,05)
- (225.547,05)
Caixa líquido gerado (utilizado) nas
Efeitos mudança participação societária .............
(372.025,44)
- (372.025,44)
atividades de financiamento............................
926,42 Ações em tesouraria............................................
(401.092,56) (401.092,56)
Acréscimo líquido de caixa ...................................
337,30
(10.630,45) Saldos em 31 de dezembro de 2020 ................ 7.931.148,87
(6.490.683,71)
(371.877,20)
(401.092,56)
667.495,40
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício ..
738,57
11.369,02
Ricardo Silva Rezende - Acionista; Rodrigo de Souza Sá dos Santos - Contador - CRC: RJ -111880/O-8; Rogério da Silva Basilio - Acionista.
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
1.075,87
738,57

LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.
CNPJ/MF Nº 60.869.336/0001-17
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores acionistas: Apresentamos aos senhores o balanço e as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. Queremos
manifestar o nosso especial agradecimento a todos os nossos funcionários, clientes, fornecedores e amigos, pela eficaz colaboração prestada durante todo o ano.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)
Ativo
2020
2019 Passivo
2020
2019
Circulante
Circulante
Caixa e equivalente de caixa
91.904
5.027 Fornecedores
287.279
269.751
Contas a receber de clientes
74.006
102.714 Contas a pagar
15.652
15.459
Contas a receber - Partes relacionadas
5.257
5.328 Contas a pagar - Partes relacionadas
20.822
7.851
Estoques
134.921
152.290 Empréstimos e financiamentos
152.061
Impostos a recuperar
46.605
81.684 Passivo de arrendamentos
22.840
26.647
Adiantamentos à fornecedores
15.152
14.708 Impostos a recolher
33.724
21.304
36.694
37.842 Obrigações sociais e trabalhistas
Outras contas a receber
73.057
53.215
Total ativo circulante
404.539
399.593 Adiantamento de clientes
2.948
1.198
Não circulante
Outras contas a pagar
49.073
43.124
505.395
590.610
Depósitos judiciais
122.176
286.023 Total passivo não circulante
Impostos a recuperar
131.916
134.491 Não circulante
178.643
196.171
Estoques
36.957
69.247 Contas a pagar
Outras contas a receber
23.160
20.643 Empréstimos e financiamentos
17.583
14.669
314.209
510.404 Passivo de arrendamentos
491.842
451.689
Imobilizado
2.254.433
2.394.389 Provisão para contingências
31.760
17.096
Intangível
9.621
10.749 Impostos a recolher
737
892
Direito de uso - Arrendamento mercantil
41.423
39.746 Impostos diferidos
Total do ativo não circulante
2.619.686
2.955.288 Outras provisões
100.508
85.074
3.024.225
3.354.881 Total do passivo não circulante
821.073
765.591
Total do ativo
Patrimônio líquido
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
Capital social
5.770.235
5.770.235
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)
Reserva de capital
887.990
887.990
2020
2019 Reserva de incentivos fiscais
71.450
63.643
Prejuízo do exercício
(303.455)
(342.182) Ajuste de avaliação patrimonial
1.492
2.714
Mudança no valor justo - Hedge
(1.222)
148 Prejuízos acumulados
(5.033.410
(4.725.902)
Perdas atuariais
3.754
(4.821) Total patrimônio líquido
1.697.757
1.998.680
Resultados abrangente do exercício
(300.923)
(346.855) Total do passivo e patrimônio líquido
3.024.225
3.354.881
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em milhares de reais)
Ajustes de Ganhos
Total do
Capital
Reserva
Reserva de
avaliação
(perdas
Prejuízos patrimônio
social de capital incentivos fiscais patrimonial atuariais) acumulados
líquido
Saldo em 1° de janeiro de 2019
5.385.235
887.990
55.953
2.566
- (4.371.209) 1.960.535
Aumento de capital social
385.000
385.000
Outros resultados abrangentes (ganhos atuariais,
líquidos dos efeitos fiscais)
(4.821)
(4.821)
Reserva de incentivos fiscais
7.690
(7.690)
Destinação do resultado abrangente do exercício
4.821
(4.821)
Ganhos e perdas de hedging (i)
148
148
Resultado do exercício
(342.182)
(342.182)
Em 31 de dezembro de 2019
5.770.235
887.990
63.643
2.714
- (4.725.902) 1.998.680
Outros resultados abrangentes (ganhos atuariais,
líquidos dos efeitos fiscais)
3.754
3.754
Reserva de incentivos fiscais
7.807
(7.807)
Destinação do resultado abrangente do exercício
(3.754)
3.754
Ganhos e perdas de hedging (i)
(1.222)
(1.222)
Resultado do exercício
(303.455)
(303.455
Em 31 de dezembro de 2020
5.770.235
887.990
71.450
1.492
- (5.033.410) 1.697.757
(i) Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía instrumentos financeiros de derivativos (hedge), visando mitigar impactos cambiais em suas importações.
A DIRETORIA
MARIA BEATRIZ AGUIAR AMARAL - CONTADORA - CRC/RJ 099.883/O-2
“As demonstrações financeiras completas estão disponíveis na sede social da Companhia.”

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)
2020
2019
Receita operacional líquida
1.463.099 1.439.858
Custos do produto vendido
(1.477.941) (1.644.951)
Prejuízo bruto
(14.842) (205.093)
Despesas operacionais
Gerais e administrativas
(222.790)
(93.163)
Com vendas
(54.985)
(58.472)
Outras receitas (Despesas), líquidas
52.909
75.760
Prejuízo antes do resultado financeiro e tributos
(239.708) (280.968)
Receitas financeiras
44.726
46.505
Despesas financeiras
(103.103) (102.671)
Resultado financeiro, líquido
(58.377)
(56.166)
Prejuízo antes do imposto de renda e
contribuição social
(298.085) (337.134)
Imposto de renda e contribuição social
(5.370)
(5.048)
Prejuízo do exercício
(303.455) (342.182)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)
Fluxo de caixa - atividades operacionais
2020
2019
Resultado líquido antes dos impostos sobre a renda
(303.455) (342.182)
Ajustes por:
Depreciação e amortização
192.156 163.378
Depreciação - Arrendamentos
35.124 35.527
Constituição (Reversão) de impairment de imobilizado
e goodwill
100.239
Juros, variação cambial e outras atualizações
13.279 25.379
Provisão (Reversão) de contingências, PECLD e outras 21.948 (9.665)
Baixa de imobilizado e Intangível
(7.365) (2.271)
Desreconhecimento de ativos de direito de uso
1.490
Reserva de incentivos fiscais
(7.807) (7.690)
Outras movimentações, líquidas
3.533
1.386
Variações de ativos e passivos:
Contas a receber
31.979 18.689
Estoques
50.975 74.708
Impostos a recuperar
37.654 (4.425)
Outras contas a receber
133.697 30.111
Adiantamento à fornecedores
(444)
(262
Fornecedores
17.528 51.010
Contas a pagar
(9.113) (12.633)
Transações com partes relacionadas
12.781 (49.450)
Demais obrigações e outras contas a pagar
106.097 (29.104)
Caixa gerado nas atividades operacionais
430.296 (57.494)
Juros recebidos sobre aplicações financeiras
1.461
986
Pagamento de juros
(6.288) (12.821)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
425.469 (69.329)
Fluxo de caixa - atividades de investimento
Venda de ativo imobilizado e intangível
8.733
3.696
Aquisição de ativo imobilizado e intangível
(152.679) (118.075)
Caixa líquido gerado (Aplicado) nas atividades
de investimento
(143.946) (114.379)
Fluxo de caixa - atividades de financiamento
Empréstimos e financiamentos - Captações
153.758 151.998
Empréstimos e financiamentos - Amortizações
de principal
(305.757) (379.953)
Arrendamentos - Amortizações
(42.647) (38.940)
Alterações no capital social
- 385.000
Caixa líquido gerado (Aplicado) pelas atividades de
financiamento
(194.646) 118.105
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa
86.877 (65.603)
Demonstração do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
5.027 70.630
No fim do exercício
91.904
5.027
86.877 (65.603)
Transações que não afetam caixa
Impacto de registro inicial do IFRS 16
- 75.273

ROCHA MIRANDA FILHOS S.A. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
CNPJ/MF nº 33.131.996/0001-23

Relatório da Administração: Srs. Acionistas; cumprindo disposição legal, apresentamos as Demonstrações referentes ao exercício de 2020. A Diretoria.
Demonstração do Fluxo de Caixa - Em R$
2020 2019
1 - Fluxo de Caixa da Atividade Operacional
Balanço Patrimonial - Em R$
(661) (756)
2020 2019 Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício
2020 2019
9.901 9.726 Ajustes
Ativo
9.901 9.726 Passivo
1
5
35
59 Depreciacao e Amortização
Ativo Circulante
6.726 6.960 Passivo Circulante
457
(23)
27
26 Resultado de Equivalência patrimonial
Disponivel
726 1.007 Impostos e Contribuições a Recolher
Aumento/Redução de Contas a Receber
47
(5)
5
3 Aumento/Redução de Outras Contas do Ativo
Caixa Geral
24
24 Contas a Pagar
(282) (431)
29 Redução/Aumento de Fornecedores/Empregados/Administradores (25)
Bancos conta Movimento
36 Adiantamento de Clientes
(1)
3
1 Redução/Aumento de Impostos e Contribuicoes
Aplicação Financeira Liquidez Imediata
701
947 Provisões de Férias e 13º Salário
1
(2)
3.088 2.245 Aumento/Redução de Outras Contas do Passivo
Contas a Receber / Clientes - Alugueis
47
- Passivo Não-Circulante
(17) (739)
3.088 2.245 (=)Caixa Gerado (+) Consumido (-) na Atividade Operacional
Estoques
5.925 5.925 Credito com Acionistas/Coligadas
(479) (1.952)
Imoveis a Comercializar
5.921 5.921 Patrimônio Líquido
6.778 7.422 2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Terrenos em Buzios
4
4 Capital Social
9.400 9.400 Amortização de Mútuo
(46)
Outros Créditos
28
29 Lucro/Prejuízo do Período
(2.622) (1.978) (=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Financiamento (46)
3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Adiantamento a Terceiros
27
27
Demonstração do Resultado do Exercício - Em R$
843
462
Empréstimos a Empregados
1
2
2020 2019 Contrato de Mútuo de Coligadas/Controladas
462
Ativo Não-Circulante
3.176 2.765 Renda de Aluguéis
548
510 (=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Investimento 843
Ativo Realizável a Longo Prazo
306
352 Receita Operacional Bruta
548
510 4 - Caixa Gerado ou Consumido
318 (1.490)
Depósitos Judiciais s/ Processos
259
259 Pis
(4)
(3) (=)Variação no Disponível (1+2+3)
2.961 4.451
(16)
(15) 5 - Saldo do Disponível no Início do Exercício
Mutuo c/ Coligadas
46
93 Cofins
3.279 2.961
(20)
(19) Saldo do Disponível no Final do Exercício (4+5)
Investimentos / Participação em Coligadas
2.866 2.409 Deduções da Receita Bruta
528
492 Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de Dezembro de 2020
Imobilizado
4
5 Receita Operacional Líquida
528
492 1) Rocha Miranda Filhos S.A. Administração e Participações tem por objeto
Imobilizados - Custo
166
166 Lucro Bruto
(754) (845) social a administração de bens próprios e participação em outras sociedades. 2)
Depreciação Acumulada
(163) (162) Despesas Gerais e Administrativas
(354) (209) As principais práticas contábeis adotadas pela sociedade são: a) Os estoques
Intangível
- Despesas/Receitas Financeiras
(35) (138) são avaliados pelo custo específico de aquisição; b) A depreciação é calculada
Intangível - Custo
12
12 Outras Receitas/Despesas Operacionais
(1.142) (1.192) pelo método linear, pelas taxas permitidas pela legislação tributária; 3) A particiAmortização Acumulada
(12)
(12) Despesas Operacionais
Prejuízo Operacional
(614) (701) pação em Coligadas/Controladas refere-se à participação acionária de 40% na
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL
(614) (701) Companhia Industrial Odeon, CNPJ 33.270.034/0001-55 representados por
em 31/12/2020 - Em R$
Provisão CSLL
(18)
(21) 1.200.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, cujo Patrimônio
Capital Lucros ou Prejuízos
Provisão IRPJ
(30)
(35) Líquido encontra-se assim representado:
31/12/2020
Realizado
Acumulados Total Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
Histórico
(661) (756) Cia Industrial Odeon
6.650.000,00
Saldo em 31.12.2019
9.400
(1.978) 7.422 Lucro (Prejuízo) por Ação
(1,22) (1,27) Capital Social
6.715.376,06
Retificação de erros de exercícios
Valor Patrimonial da Ação
12,50 13,68 Patrimônio Líquido
4) O Capital Social totalmente integralizado é de R$9.400.000,00; sendo repreanteriores
17
17
Reconhecemos
a
exatidão
das
demonstrações
acima.
Rio
de
Janeiro,
31/12/2020
sentado por 542.440 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
Prejuízo Acumulado
(661) (661)
Saldo em 31.12.2020
9.400
(2.622) 6.778
Octavio Rocha Miranda de Oliveira Sampaio – Diretor; Adenilson Salotto de Almeida – Contador – CRC/RJ 081.865/O-4 CPF 016.967.057-03
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Rodoviária do Rio de Janeiro S.A.

CNPJ/MF nº 14.797.986/0001-87

Balanço patrimonial (Em R$)
Nota 31/12/2020 31/12/2019 Balanço patrimonial (Em R$)
Nota 31/12/2020 31/12/2019
Nota 31/12/2020 31/12/2019 Demonstração do resultado (Em R$)
Ativo
31.988.880 45.260.790 Passivo
16
24.596.266 53.560.983
31.988.880 45.260.790 Receita operacional líquida
Circulante
9.754.908 18.463.027 Circulante
17 (19.691.692) (32.383.265)
5.801.738 8.810.584 Custo dos serviços prestados
Caixa e equivalentes de caixa
4
6.645.223 14.764.188 Fornecedores
4.904.574 21.177.718
11
642.267 1.527.882 Lucro bruto
Contas a receber
5
1.863.624 3.293.659 Repasses a pagar
(12.222.953) (13.436.807)
12
940.012
930.961 Despesas operacionais
Impostos a recuperar
6
912.867
5.377 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
18
(3.466.140) (4.691.528)
13
1.351.566 1.967.899 Despesas com pessoal
Estoques
238.130
279.779 Obrigações tributárias
19
(2.904.762) (3.412.049)
14
465.718
788.014 Despesas administrativas e tributárias
Outros ativos
95.064
120.024 Passivo fiscal corrente
(578.155)
(657.267)
14
485.432 Despesa com perda de crédito esperada
Não circulante
20.435.761 25.771.093 Dividendos a pagar
(5.758.656) (4.984.284)
15
2.391.401 3.068.153 Depreciação e amortização
Outras contas a receber com partes relacionadas 7
1.000.119
981.796 Outros passivos
484.760
308.321
10.774
42.243 Outras receitas operacionais
Depósitos judiciais
8
798.092
44.874 Não circulante
(7.318.379)
7.740.911
562.895
379.062 Lucro antes do resultado financeiro e impostos
1.798.211 1.026.670 Contingências
20
239.348
741.604
23
542.562
365.981 Resultado financeiro líquido
Imobilizado
9 20.000.659 25.131.053 Outros passivos
20.333
13.081 (Prejuízo)/Lucro antes do IR e da
Intangível
10
435.102
640.040 Patrimônio líquido
(7.079.031)
8.482.515
15 25.624.247 36.071.144 contribuição social
21
- (3.699.713)
2.130.336 2.130.336 IR e contribuição social corrente
Demonstração do resultado abrangente (Em R$)
31/12/2020 31/12/2019 Capital social
(7.079.031)
4.782.802
30.406.339 30.406.339 (Prejuízo)/Lucro líquido do exercício
(Prejuízo)/Lucro líquido do exercício
(7.079.031)
4.782.802 Reservas de capital
2.130.336
2.130.336
166.603 3.534.469 Quantidade de ações
Outros resultados abrangentes
- Reservas de lucros
(3,32)
2,25
(7.079.031)
- (Prejuízo)/Lucro líquido por ação
Total do resultado abrangente do exercício
(7.079.031)
4.782.802 (Prejuízos) acumulados
Demonstração
do
fluxo
de
caixa
(Em
R$)
31/12/2020
31/12/2019
Demonstração das mutações do
Reservas de capital
Reserva de lucros
Fluxo de caixa das atividades operacionais
patrimônio líquido (Em R$)
Capital Contribuição ativo imobili- Ágio na subscri- Reserva
Dividendos (Prejuízos)
(7.079.031) 4.782.802
social
zado pelos acionistas
ção de ações
legal propostos adicionais acumulados
Total (Prejuízo)/Lucro líquido do exercício
Em 31/12/2018
2.130.336
15.498.584
14.907.755 166.603
2.560.856
- 35.264.134 Ajustes:
61.034
657.267
Dividendos adicionais pagos
(1.584.391)
- (1.584.391) Constituição de provisão para perdas de crédito esperadas
176.581
116.639
Lucro líquido do exercício
4.782.802
4.782.802 Constituição de provisão para contingências trabalhistas
5.758.655 4.984.284
Dividendos mínimos obrigatórios
- (2.391.401) (2.391.401) Depreciação e amortização
- 3.699.713
Dividendos propostos adicionais
2.391.401 (2.391.401)
- Despesas de IR e contribuição social
(1.082.761) 14.240.705
Em 31/12/2019
2.130.336
15.498.584
14.907.755 166.603
3.367.866
- 36.071.144
(243.421)
(1.947)
Dividendos adicionais pagos
(3.367.866)
- (3.367.866) (Aumento)/diminuição dos ativos
1.369.001
(23.698)
Prejuízo do exercício
- (7.079.031) (7.079.031) Contas a receber
(907.490)
(4.960)
Em 31/12/2020
2.130.336
15.498.584
14.907.755 166.603
- (7.079.031) 25.624.247 Impostos a recuperar
Estoques
41.649
46.252
Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em R$, exceto quando indi- inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuí- Outros ativos
(728.258)
30.905
cado de outra forma). 1. Contexto operacional. A Rodoviária do Rio de Janeiro veis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo Outras contas a receber partes relacionadas
(18.323) (50.446)
S.A. (“Cia.” e/ou “Rodoviária do Rio”) é uma sociedade de capital fechado com custo amortizado através do método dos juros efetivos. Os ativos e passivos finan- Aumento/(diminuição) dos passivos
(1.839.410)
131.029
sede à Av. Francisco Bicalho, nº 1, Santo Cristo, no Rio de Janeiro, RJ (Terminal ceiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial Fornecedores
(885.615)
206.517
Rodoviário Novo Rio) e filiais: (i) na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro, na quando, e somente quando, a Cia. tenha o direito legal de compensar os valores Obrigações tributárias
(322.296) (202.469)
Av. Feliciano Sodré, s/nº, Centro (Terminal Roberto Silveira); (ii) no Rio de Janei- e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e quitar o Obrigações trabalhistas e previdenciárias
(616.333)
112.748
ro, RJ, na Av. Rodrigues Alves, 853, Santo Cristo (Edifício Garagem anexo ao passivo simultaneamente. iii) Instrumentos financeiros derivativos. A Cia. não uti- Outros passivos
(15.166)
14.233
Terminal Rodoviário Novo Rio). A Cia. tem como objeto social o propósito especí- liza instrumentos financeiros derivativos pois não possui exposição a riscos de Impostos pagos sobre o lucro
(485.432) (4.097.148)
fico do contrato de concessão de serviços públicos de administração, operação, câmbio em função das características das suas operações. 3.4. Imobilizado. i) Fluxo de caixa líquido proveniente das ativ. operacionais (3.651.024) 10.272.639
manutenção, conservação e exploração comercial do Terminal Rodoviário Novo Reconhecimento e mensuração. Os itens do imobilizado são mensurados pelo Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Rio e o respectivo edifício-garagem anexo, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, e do custo histórico de aquisição ou construção, que inclui o custo de empréstimos Aquisições de ativos imobilizado e intangível
(423.323) (2.873.956)
Terminal Rodoviário Roberto Silveira e seus anexos, na cidade de Niterói, RJ, capitalizados, quando aplicável, deduzidos de depreciação e amortização acumu- Fluxo de caixa líquido utilizado nas ativ. de investimentos (423.323) (2.873.956)
mantido com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. A concessão será pelo lada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (impair- Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
prazo de 30 anos a partir do término das obras de reforma e ampliação dos termi- ment), quando aplicável. Os gastos com manutenção ou reparos, que não aumen- Dividendos pagos
(4.044.618) (2.682.475)
nais Novo Rio e Roberto Silveira. Cabe ressaltar que possíveis ajustes referentes tam significativamente a vida útil dos bens, são contabilizados como despesas, Fluxo de cxa líquido utilizado nas ativid. de financiamentos (4.044.618) (2.682.475)
ao reequilíbrio econômico financeiro deverão ser discutidos com o Poder Conce- quando ocorridos. Os custos de certos itens do imobilizado reconhecidos em (Diminuição)/Aumento líq. em caixa e equivalentes de caixa (8.118.965) 4.716.208
dente podendo acarretar prorrogação no prazo final da concessão. Nos termos do 16/11/2015 por meio de capitalização foram determinados com base em seu valor Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
14.764.188 10.047.980
contrato de concessão a Cia. deve pagar mensalmente a CODERTE o seguinte: • justo naquela data (vide Nota Explicativa nº 9). ii) Custos subsequentes. Custos Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
6.645.223 14.764.188
5 taxas de embarque de terminal por partida; • 10% (dez por cento) da receita de subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econô- (Diminuição)/Aumento líquido em caixa e equivalentes
arrecadação do estacionamento de veículos; • 10% (dez por cento) do valor dos micos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Cia. iii) Depreciação de caixa
(8.118.965) 4.716.208
aluguéis das lojas e guichês; e • 25% da receita da arrecadação das taxas de e amortização. A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo
acompanhante. Em 31/08/2015, foi assinado pelo Consórcio Novo Rio (CNR), imobilizado, líquido de seus valores residuais estimados, utilizando o método line- probabilidade de uma entidade exercer seu direito de postergação; • Que somenpelo Estado do Rio de Janeiro (SETRANS) e pela Cia. de Desenvolvimento Rodo- ar baseado na vida útil estimada dos itens. A depreciação é reconhecida no resul- te se um derivativo embutido em um passivo conversível for em si um instrumento
viário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro (CODERTE) o quarto termo aditivo tado. As taxas levam em consideração o tempo de vida útil dos bens, e para os de capital próprio os termos de um passivo não afetariam sua classificação. As
ao contrato de concessão onerosa para exploração do Terminal Rodoviário Novo itens das Benfeitorias em imóveis de terceiros a Cia. amortiza pelo prazo do Con- alterações são validas para períodos iniciados a partir de 1º/01/2023 e devem ser
Rio e seus anexos e do Terminal Rodoviário Roberto Silveira e seus anexos. O trato de Concessão, conforme Nota Explicativa nº 9. Os métodos de depreciação, aplicados retrospectivamente. Atualmente, a administração avalia o impacto das
presente termo aditivo teve como objetivo substituir o CNR, como Concessionário, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de balanço e ajusta- alterações informadas acima terão na prática atual.
31/12/2020 31/12/2019
pela Rodoviária do Rio de Janeiro S.A., transferindo e cedendo a responsabilida- dos caso seja apropriado. 3.5. Intangível. O intangível é avaliado ao custo de 4. Caixa e equivalentes de caixa
55.322
285.956
de do Contrato de Concessão assinado pelas partes em 30/08/1990. Dessa for- aquisição, deduzido da amortização acumulada e das perdas por redução do valor Caixa
882.367
85.324
ma, o Consórcio Novo Rio cedeu e transferiu para a Rodoviária do Rio de Janeiro recuperável, quando aplicável. Os ativos intangíveis referem-se ao sistema utiliza- Bancos
242.979
237.866
S.A., com a devida autorização do Estado do Rio de Janeiro e da CODERTE, to- do pela Cia. para aprimorar o controle, a produtividade e a eficiência dos departa- Poupança a)
5.116.662 13.730.421
dos os direitos e todas as obrigações do Contrato de Concessão, passando a mentos. A amortização é calculada pelo método linear, as taxas que levam em Fundo de investimentos em cotas b)
265.225
405.704
Rodoviária do Rio de Janeiro S.A., a partir de 1º/10/2015, a ser responsável pelo consideração o tempo de vida útil dos bens, conforme nota explicativa nº 10. 3.6. Certificado de depósitos bancários c)
82.668
18.917
cumprimento da concessão onerosa, pela exploração, pela operação e pela admi- Redução ao valor recuperável de ativos (financeiros e não financeiros). A Outras aplicações financeiras
6.645.223 14.764.188
nistração, com exclusividade, do Terminal Rodoviário Novo Rio e seus anexos e Administração revisa periodicamente o valor contábil líquido dos seus ativos (fido Terminal Rodoviário Roberto Silveira e seus anexos. Novo coronavirus (Co- nanceiros e não financeiros) com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas a) Remunerada pela taxa referencial mais 70% da Selic. b) Remunerado por tavid-19): A pandemia do novo coronavírus provocou uma grave e irremediável crise circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar xas que variam entre 0,3422% e 0,3538% ao mês. c) Remunerado em 97,23%
econômica em todo o Brasil, em virtude da necessidade da realização de isola- deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identifica- do CDI. Os saldos registrados como caixa e equivalentes de caixa referem-se
mento social imposto pelas autoridades governamentais. Em março de 2020, teve das, e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão substancialmente aos depósitos bancários, e às aplicações financeiras, de alta
início a restrição de circulação de pessoas no Estado do Rio de Janeiro em função para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Essas liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa
do Decreto Estadual nº 46.973, de 16/03/2020 que adotou medidas de enfrenta- perdas são registradas no resultado do exercício quando identificadas. Em e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.
mento da propagação decorrente do novo Coronavírus (Covid-19). A partir deste 31/12/2020, a administração avaliou que não havia indicativos de impairment nos 5. Contas a receber
Vencimento 31/12/2020 31/12/2019
momento vários Decretos Estaduais foram editados no ano de 2020 com o propó- ativos não financeiros, tendo em vista que a Cia. possui lucros recorrentes ao Taxa de embarque em terminais
Até 30 dias 1.098.351 1.970.962
sito de atualizarem estas mencionadas medidas, onde destacamos os Decretos longo dos últimos anos. Para os ativos financeiros, com exceção do contas a re- Locações comerciais
Até 30 dias
878.889 1.428.701
Estaduais nº 46.980, nº 47.006, nº 47.027, nº 47.052, nº 47.060 e nº 47.102, que ceber, não havia evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável em Outros créditos de clientes a receber
Até 30 dias
30.263
12.792
dentre várias medidas suspenderam as atividades dos transportes de passagei- 31/12/2020. As perdas de crédito esperadas sobre o contas a receber foram reco- Provisão para perdas de crédito esperadas Após 30 dias (143.879) (118.796)
ros intermunicipal e interestadual, assim como o Decreto Estadual nº 47.108, que nhecidas no resultado, em contrapartida da provisão para perdas de crédito espe1.863.624 3.293.659
restabeleceu o serviço de transporte de passageiros intermunicipal desde que radas (apresentada no ativo circulante). 3.7. Provisões. Uma provisão é reconhe- As perdas estimadas são calculadas com base na análise do aging list, provisiorespeitada a ocupação de 50% dos ônibus e, paralelamente, liberou a circulação cida se, em função de um evento passado, a Cia. tem uma obrigação legal ou nando os itens vencidos acima de 30 dias e outros itens a vencer para os quais
do serviço de transporte interestadual sob a supervisão da ANTT. A liberação da construtiva presente que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável exista perda esperada pela administração. Devido as características das contas a
circulação dos ônibus intermunicipais com 100% da ocupação só veio a ocorrer que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões receber da Cia., considerando também as perdas dos recebíveis a vencer e avacom o advento do Decreto nº 47.249, de 04/09/2020, por conta disso, as fontes de são revisadas periodicamente observadas as suas naturezas e fundamentadas liadas como prováveis, cujo montante é considerado pela administração como
receita da Rodoviária do Rio foram diretamente afetadas, com a redução na circu- por opinião de assessores legais. 3.8. Uso de estimativas e julgamentos. A suficiente para cobrir as eventuais perdas na realização daqueles ativos, sendo
lação de passageiros em nossos terminais, Novo Rio e Roberto Silveira, na ordem preparação das demonstrações financeiras requer o uso de estimativas contá- reconhecida a provisão no resultado. Em 31/12/2020, aproximadamente 93% do
de 99% nos meses iniciais da pandemia. Em 2020, as principais fontes de receitas beis, baseadas em fatores objetivos e subjetivos, como base no julgamento da saldo total do contas a receber refere-se a saldos à vencer. A movimentação da
a taxa de embarque de terminal e de locação comercial tiveram uma redução administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas referi- provisão para perdas de crédito esperadas pode ser assim apresentada:
percentual de 55%. Os custos e as despesas operacionais foram reduzidos em das demonstrações. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas
Provisão para perdas de crédito esperadas
30%. A administração da Cia. continua monitorando os efeitos do novo Coronavi- poderá resultar em valores divergentes daqueles registrados nas demonstrações Em 31/12/2018
(156.297)
rus, tendo a expectativa de melhora no resultado de suas operações tão logo as financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimati- Constituição
(657.267)
autoridades governamentais flexibilizem as restrições de circulação até sua total va. A Cia. revisa suas estimativas e premissas periodicamente, ajustando-as Reversão
601.178
normalidade com a imunização da população contra o Covid-19. Adicionalmente quando aplicável. Para mais detalhes sobre as principais estimativas contábeis, (Constituição)/reversão, líquida
(56.089)
a Cia. tomou diversas medidas e incluiu protocolos específicos para o combate a relacionadas a vida-útil de ativos, provisão para perdas com crédito esperadas e Perdas/baixas (não recuperáveis)
93.590
disseminação do Covid-19 nas suas instalações e áreas de uso interno dos termi- provisão para contingências veja respectivamente as notas explicativas nº 9, 5 e Em 31/12/2019
(118.796)
nais, sendo as principais: • Desinfecção das Instalações - todas as áreas passa- 23. 3.9. Fornecedores. As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a Constituição
(578.155)
ram por desinfecções, 4x ao dia, o que inclui a higienização dos pisos, assentos, pagar por bens e serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal Reversão
517.121
corrimãos, roletas de acesso às plataformas de embarque e desembarque, carri- dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for (Constituição)/reversão, líquida
(61.034)
nhos de bagagens, maçanetas, botões dos elevadores, balcões de informação e devido no período de até um ano ou no ciclo operacional normal dos negócios, Perdas/baixas (não recuperáveis)
35.951
todos pontos de contato e uso coletivo. São utilizados produtos homologados pelo ainda que mais longo. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, Em 31/12/2020
(143.879)
Ministério da Saúde e OMS; • Disponibilização de 60 pontos com álcool em gel subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de 6. Impostos a recuperar
distribuídos nas praças de alimentação, salões de embarque e desembarque, taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura
31/12/2020 31/12/2019
plataformas, estacionamento, administração entre outros setores; • Mensagens correspondente. 3.10. IR e contribuição social. Nos anos de 2020 e 2019, o re- CSLL a compensar
130.740
trilíngues são veiculadas nas televisões dos terminais sobre as medidas de pre- gime de tributação utilizado pela Cia. foi o “Lucro Real”. De acordo com a legisla- IRPJ a compensar
356.052
venção e combate, como higienização das mãos, uso da máscara e distancia- ção vigente,o valor do IR é apurado com base nos seguintes critérios: alíquota de CSLL antecipação
92.700
mento social; • Comunicação visual para o distanciamento mínimo permitido, ins- 15% dos lucros tributáveis, acrescida do adicional de 10% para os lucros que ex- IRPJ antecipação
262.785
talada em todo terminal, como nos acessos principais, assentos e pisos; • Todos cederem R$240.000 no período de 12 meses, enquanto a contribuição social é IRRF s/ aplicação financeira
68.966
5.161
que acessam os terminais da Cia. têm a temperatura corporal auferida; e • A Cia. apurada pela alíquota de 9% dos lucros tributáveis, reconhecidos pelo regime de Outros tributos
1.624
216
lançou a campanha “embarque consciente” voltada à conscientização do usuário competência. • IR - alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10%. • Contribuição
912.867
5.377
do terminal sobre o respeito às novas regras. Em função de tais medidas de com- social - alíquota de 9%. Essas despesas são reconhecidas no resultado do exerbate ao Covid-19, a Cia. conquistou o selo estadual “Turismo Consciente” e a cício. 3.11. Receita de contrato com cliente. A receita operacional é reconheci- A Cia. teve prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social em 2020. Nos
certificação internacional “Safe Travels”, conferida pelo Conselho Mundial de Via- da pelo montante que reflita a contraprestação que espera receber em troca do meses de janeiro e fevereiro ocorreram antecipações de IR e contribuição sogens e Turismo, por possibilitar aos viajantes, que passam pelos seus terminais, controle desses bens e/ou serviços. É mensurada a valor justo da contraprestação cial. A Cia. tem a expectativa de compensar esses tributos ao longo de 2021.
a certeza de que existem padrões aprimorados para que possam viajar com segu- recebida ou a receber, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos 7. Outras contas a receber com partes relacionadas. a) Transações e saldos
31/12/2020 31/12/2019
rança. 2. Base de apresentação. i) Declaração de conformidade. As demonstra- sobre vendas. A Cia. avalia as transações de receita de acordo com os critérios Ativo não circulante
964.698
964.423
ções financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas específicos para determinar se está atuando como agente ou principal e, eventu- SOCICAM - STR (i)
35.421
17.373
no Brasil, em observância às disposições contidas na Lei das S.A. e os Pronuncia- almente conclui que atua como principal em todos os seus contratos de receita, Outras partes relacionadas
1.000.119
981.796
mentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronuncia- porque normalmente controla os produtos ou serviços antes de transferi-los para
mentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade o cliente. A Cia. revisa periodicamente suas perdas históricas com a provisão para (i) Refere-se, principalmente, aos direitos a receber pela transferência dos funcioná(CFC). A administração da Cia. aprovou, em 31/03/2021, a emissão das demons- perdas de crédito de esperadas, com o objetivo de estimar adequadamente os rios em decorrência do contrato de concessão do Consórcio Novo Rio ter sido transfetrações financeiras do exercício findo em 31/12/2020. A administração confirma valores recuperáveis de seus recebíveis. Os custos e despesas das operações rido para a Rodoviária do Rio de Janeiro S.A., não havendo prazo para sua liquidação.
que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e são reconhecidos em conformidade com o regime contábil de competência. 3.12. b) Remuneração do pessoal-chave da administração 31/12/2020 31/12/2019
479.482
629.894
somente elas, estão sendo evidenciadas e que correspondem às utilizadas por ela Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2020. Honorários da administração
31/12/2020 31/12/2019
na sua gestão. ii) Base de mensuração. As demonstrações financeiras foram pre- As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor 8. Depósitos judiciais
40.987
44.285
paradas considerando o custo histórico como base de valor, exceto pela avaliação até a data de emissão das demonstrações financeiras, estão descritas a seguir. A Trabalhistas e cíveis
700.786
a valor justo de certos instrumentos financeiros, quando requerida pela norma. iii) Cia. pretende adotar essas normas e interpretações novas e alteradas, se cabível, IPTU PMRJ (i)
56.319
Moeda funcional e moeda de apresentação. As demonstrações financeiras são quando entrarem em vigor. Alterações ao IAS 1: Classificação de Passivos como Caução
589
apresentadas em Reais (R$), que é a moeda do principal ambiente econômico, no circulantes ou não circulantes. Em janeiro de 2020, o IASB emitiu alterações nos Outros créditos
798.092
44.874
qual a Cia. atua (“moeda funcional”). 3. Resumo das principais práticas contá- §§69 a 76 do IAS 1, correlato ao CPC 26, de forma a especificar os requisitos para
beis. As principais práticas contábeis adotadas na preparação destas demonstra- classificar o passivo como circulante ou não circulante. As alterações esclarecem: (i) A Cia. solicitou a Prefeitura do Rio a correção cadastral de IPTU por meio de proções financeiras, aplicadas de forma consistente em relação às do exercício ante- • O que significa um direito de postergar a liquidação; • Que o direito de postergar cesso administrativo. Os pagamentos do Documento de Arrecadação de Receitas
rior, são as seguintes: 3.1. Caixa e equivalentes de caixa. Inclui saldo de caixa, deve existir na data-base do relatório; • Que essa classificação não é afetada pela Municipais (DARM Rio) foi realizado por meio de guia de depósito (receita nº 312-3).
de depósitos bancários, bem como aplicações financeiras de curto prazo com alta
31/12/2020
31/12/2019
liquidez com vencimentos originais de três meses ou menos, conversíveis em um 9. Imobilizado
Taxas
Depreciação e amortiValor
Depreciação e amorValor
montante conhecido e sujeitas a um risco insignificante de alteração no valor justo.
anuais (%)
Custo
zação acumulada
líquido
Custo tização acumulada
líquido
Os rendimentos auferidos sobre essas aplicações financeiras, até a data de en10
1.297.962
(676.789)
621.173 1.212.457
(549.308)
663.149
cerramento do balanço, são acrescidos aos valores de custo e estão de acordo Máquinas e equipamentos
20
408.757
(354.473)
54.284
407.766
(327.616)
80.150
com as taxas pactuadas com as instituições financeiras e não excedem ao seu Computadores e periféricos
10
230.068
(92.364)
137.704
227.789
(69.429)
158.360
valor de mercado ou de realização. 3.2. Contas a receber. Correspondem aos Móveis e utensílios
(21.743.863) 19.145.676 39.922.365
(16.453.819) 23.468.546
valores a receber de clientes pela locação de lojas e prestação de serviços no Benfeitorias em propriedades de terceiros 4,0 a 33,33 40.889.539
20
11.731
(11.731)
11.731
(9.580)
2.151
curso normal das atividades, demonstrados a valores presente e de realização. A Veículos
41.822
41.822
758.697
758.697
provisão com perdas de créditos de clientes é calculada com base em análise de Imobilizado em andamento
42.879.879
(22.879.220) 20.000.659 42.540.805
(17.409.752) 25.131.053
risco e nível dos créditos, sendo suficiente para cobrir perdas sobre os valores a
Máquinas e
Móveis e Computadores
Benfeitorias em
Imobilizado em
receber. 3.3. Instrumentos financeiros. i) Ativos financeiros não derivativos. Reequipamentos
utensílios
e periféricos propriedades de Terceiros
Veículos
andamento
Total
Em reais
conhecimento e mensuração. Os ativos financeiros são reconhecidos inicialmenCusto
te e mensurados de acordo com a classificação dos instrumentos financeiros nas
1.138.942
215.489
365.401
34.284.426
11.731
3.816.852
39.832.841
seguintes categorias: (i) custo amortizado; (ii) valor justo por meio de resultado Em 31/12/2018
73.515
12.300
42.365
49.008
2.530.776
2.707.964
abrangente e (iii) valor justo por meio do resultado. Para definir a classificação dos Adições
5.588.931
(5.588.931)
ativos financeiros de acordo com a norma CPC 48, a Cia. avaliou o modelo de Tranferências
1.212.457
227.789
407.766
39.922.365
11.731
758.697
42.540.805
negócio no qual o ativo financeiro é gerenciado e suas características de fluxos de Em 31/12/2019
85.505
2.279
991
250.298
339.073
caixa contratuais. A Cia. reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data Adições
967.173
(967.173)
em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos Tranferências
1.297.962
230.068
408.757
40.889.538
11.731
41.822
42.879.878
designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente Em 31/12/2020
Depreciação acumulada
na data da negociação na qual a Cia. se torna uma das partes das disposições
(432.423)
(47.253)
(302.390)
(11.899.408)
(7.234)
(12.688.708)
contratuais do instrumento. A Cia. baixa um ativo financeiro quando os direitos Em 31/12/2018
(116.885)
(22.176)
(25.226)
(4.554.411)
(2.346)
(4.721.044)
contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando transfere os direitos Adições
(549.308)
(69.429)
(327.616)
(16.453.819)
(9.580)
(17.409.752)
ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma Em 31/12/2019
(127.481)
(22.935)
(26.857)
(5.290.044)
(2.151)
(5.469.468)
transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do Adições
(676.789)
(92.364)
(354.473)
(21.743.863)
(11.731)
(22.879.220)
ativo financeiro são transferidos. Os ativos financeiros mantidos pela Cia. em Em 31/12/2020
Valor contábil líquido
31/12/2020 são classificados da seguinte forma: Custo amortizado. Ativos finan663.149
158.360
80.150
23.468.546
2.151
758.697
25.131.053
ceiros mantidos pela Cia. para obter fluxos de caixas contratuais decorrentes do Em 31/12/2019
621.173
137.704
54.284
19.145.676
41.822
20.000.659
valor do principal e juros, quando aplicável. Esses ativos são subsequentemente Em 31/12/2020
31/12/2020
31/12/2019
mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos (quando 10. Intangível
Amortização acumulada
Taxas
AmortizaAmortizaaplicável) e são avaliados por impairment a cada data de balanço. A receita de
Em 31/12/2018
(974.992) (521.853)
- (1.496.845)
anuais
ção acu- Valor
ção acu- Valor Adições
juros e o impairment são reconhecidos no resultado, bem como qualquer ganho
(201.639)
(61.601)
(263.240)
(%)
Custo
mulada líquido
Custo
mulada líquido Em 31/12/2019
ou perda no de reconhecimento. Estão classificados nessa categoria os seguintes
(1.176.631) (583.454)
- (1.760.085)
20 1.801.321 (1.410.273) 391.048 1.547.161 (1.176.631) 370.530 Adições
instrumentos financeiros: contas a receber de clientes, outras contas a receber Software
(233.642)
(55.546)
(289.188)
com partes relacionadas, fornecedores e repasses a pagar. Valor justo por meio Direito de
Em 31/12/2020
(1.410.273) (639.000)
- (2.049.273)
20
683.054 (639.000) 44.054 683.054 (583.454) 99.600
do resultado. Ativos financeiros mantidos pela Cia. que não são classificados uso
Valor contábil líquido
como mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resul- Software em
Em 31/12/2019
370.530
99.600
169.910
640.040
- 169.910
- 169.910 Em 31/12/2020
tados abrangentes. Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor andamento
391.048
44.054
435.102
2.484.375 (2.049.273) 435.102 2.400.125 (1.760.085) 640.040 11. Fornecedores. Em 31/12/2020, a Cia. possui registrado na rubrica “Fornecedojusto. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido
Direito de
Software em
no resultado. São classificados nesta categoria caixa e equivalentes de caixa. ii)
res” o montante total de R$642.267 (R$1.527.882 em 31/12/2019), esse saldo está
Softwares
uso
andamento
Total
Passivos financeiros não derivativos. A Cia. reconhece títulos de dívida emitidos Em reais
relacionado principalmente aos serviços contratados e fornecimento de materiais.
Custo
e passivos subordinados inicialmente na data em que são originados. Todos os
31/12/2020 31/12/2019
1.406.791
657.432
169.910
2.234.133 12. Repasses a pagar
outros passivos financeiros (incluindo passivos designados pelo valor justo regis- Em 31/12/2018
758.042
810.055
140.370
25.622
165.992 Rio/CODERTE (i)
trado no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual Adições
181.970
120.906
1.547.161
683.054
169.910
2.400.125 Niterói/CODERTE - FUNDERJ (i)
a Cia. se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Cia. baixa Em 31/12/2019
940.012
930.961
52.701
31.549
84.250
um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, cance- Adições
201.459
(201.459)
- (i) Todo dia 10 de cada mês é paga a outorga, podendo ser antecipado o pagaladas ou pagas. A Cia. tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: Tranferências
1.801.321
683.054
2.484.375 mento no caso de feriados ou finais de semana.
fornecedores e outras contas a pagar. Tais passivos financeiros são reconhecidos Em 31/12/2020
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13. Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Salários e ordenados
FGTS
INSS
IRRF
Provisão de férias e encargos
Outras obrigações

31/12/2020 31/12/2019
319.294
531.309
46.464
74.701
144.978
238.936
69.848
99.631
759.994
1.016.445
10.988
6.877
1.351.566
1.967.899
14. IR e contribuição social correntes e demais obrigações tributárias
31/12/2020 31/12/2019
ISSQN
140.314
260.108
PIS
40.810
83.449
COFINS
188.206
384.998
ICMS ST
79.141
Outros tributos
17.247
59.459
465.718
788.014
IRPJ
355.487
CSLL
129.945
485.432
465.718
1.273.446
15. Patrimônio líquido. 15.1. Capital social. O capital social subscrito e integralizado da Cia. no final do exercício é de R$2.130.336, representado por
2.023.819 ações ordinárias e 106.517 ações preferenciais, todas nominativas
e sem valor nominal, pertencentes aos seguintes acionistas:
Valor das Participação no
Quantidade de ações
ações
capital social
ON
PN
RODERJ
923.074
923.074
43,33%
SOCICAM
639.101
106.517
745.618
35,00%
ASCOTRAN
461.644
461.644
21,67%
2.023.819
106.517
2.130.336
100,00%
Total
15.2. Reservas de capital. a) Ágio na subscrição de ações preferenciais. Ágio
na subscrição de ações PN, pelo acionista SOCICAM Administração, Projetos e Representações Ltda. (SAP), representado por bens oriundos do acervo
patrimonial, da SOCICAM Terminais Rodoviários e Representações Ltda., no
valor de R$14.907.755, conforme laudo de avaliação datado de 10/11/2015. b)
Contribuição de ativo imobilizado pelos acionistas. Em 16/11/2015, foi aprovado
em AGE um aumento de capital mediante a transferência de ativos imobilizados
(benfeitorias e outros ativos) por um acionista. A contribuição foi inicialmente
registrada no exercício findo em 31/12/2015 pelo valor contábil dos ativos imobilizados contribuídos nas demonstrações financeiras do acionista. A Cia. avaliou
essa política contábil para contribuições de ativos imobilizados por acionistas, e
concluiu que, na essência, trata-se de uma contribuição de capital no valor justo
das ações emitidas, respectivamente, dos ativos imobilizados contribuídos e decidiu reconhecer, em 2016, tais transações pelo valor justo das ações emitidas,
respectivamente, dos ativos imobilizados contribuídos. 15.3. Reserva de lucros.
a) Reserva legal. Constituída mediante apropriação de 5% do lucro líquido do
exercício, até o limite de 20% do capital social em conformidade com o art. 193
da Lei 6.404/76. Em 31/12/2020 e 2019, a Cia. deixou de constituir a reserva
legal em atendimento ao §1º do art. 193 da Lei 6.404/76. Em AGO realizada em
17/06/2020 foi aprovada a não constituição de reserva legal referente ao exercício findo em 31/12/2019. 15.4. Destinação do resultado do exercício. Em
31/12/2019 foi constituída provisão para pagamento de dividendos no montante
de R$2.391.401, correspondente aos dividendos mínimos obrigatórios, conforme determinado pelo inciso I do Art. 202 da Lei 6.404/76. O valor remanescente
de R$2.391.401, foi reconhecido como “dividendos adicionais”, sendo aprovada sua destinação, para pagamento aos acionistas, pela AGO realizada em
17/06/2020. Os dividendos de 2019 estão assim distribuídos entre os acionistas:
Acionistas
31/12/2019
SOCICAM - Administração, Projetos e Representações Ltda.
2.047.039
RODERJ - Assoc. Estadual das Empresas de Transportes Rodoviários 1.823.702
ASCOTRAN - Assoc. dos Conc. do Terminal Rodoviário Novo Rio
912.061
4.782.802
A Cia. realizou o pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios no montante de R$2.391.401 nas respectivas datas: 1. R$1.935.370 - 17/04/2020
2. R$456.031 - 08/07/2020. Os dividendos adicionais no montante de
R$2.391.401 foram liquidados em 03/02/2021. A distribuição dos dividendos de
2017 no montante de R$2.286.019 foi aprovada em 16/04/2018, conforme ata
de AGO, sendo pago, de forma antecipada, na data de 18/01/2018 o montante
de R$1.500.000. Do saldo remanescente de R$786.019 foi pago em 7/11/2019
o montante de R$486.307 restando a distribuir o montante de R$299.712, que
teve seu pagamento realizado em 17/04/2020. A distribuição dos dividendos
de 2018 no montante de R$3.549.673 foi aprovada em 29/04/2018, conforme
ata de AGO, sendo pago, na data de 18/12/2019 o montante de R$2.196.168
restando a distribuir o montante de R$1.353.505 que teve seu pagamento realizado em 17/04/2020. Em 2020, as fontes de receitas da Cia. foram diretamente
afetadas pelo novo coronavirus (Covid-19) ocasionando um prejuízo no montante de R$7.079.031 não havendo dividendos a distribuir no exercício.
16. Receita operacional líquida
31/12/2020 31/12/2019
Receita bruta
27.329.953 60.331.734
Serviços prestados
21.482.636 47.709.805
Comerciais/locações
5.831.316 12.569.577
Cartões e recargas
45.352
Outras receitas
16.001
7.000
Deduções da receita bruta
(2.733.687) (6.770.751)
PIS
(296.722)
(767.449)
COFINS
(1.370.304) (3.543.690)
ISS
(1.059.904) (2.331.120)
Descontos incondicionais
(6.757)
(128.492)
24.596.266 53.560.983
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas e Diretores da Rodoviária do Rio de Janeiro S.A. Rio de Janeiro RJ. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Rodoviária do Rio de
Janeiro S.A. (“Cia.”), 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, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Rodoviária do Rio de Janeiro 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 Cia., 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. 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
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31/12/2020 31/12/2019 dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). Os valores justos de caixa
(7.773.092) (10.755.417) e equivalentes de caixa não diferem significativamente de seus valores contábeis.
(3.070.218) (4.950.981) Gestão de risco financeiro. As atividades da Cia. a expõem a diversos riscos finan(3.296.958) (6.437.450) ceiros: risco de mercado, risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão
(4.986.371) (9.670.285) de risco da Cia. se concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca
(565.053)
(569.132) minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Cia. A gestão
(19.691.692) (32.383.265) de risco é realizada pela área Financeira da Cia., segundo as políticas aprovadas
31/12/2020 31/12/2019 pela Diretoria. A área Financeira da Cia. identifica, avalia e protege a Cia. contra
18. Despesas com pessoal
Salários
(1.314.346) (1.823.601) eventuais riscos financeiros em cooperação com as unidades operacionais da Cia.
Horas extras
(5.441)
(10.691) a) Risco de mercado. i) Risco cambial. A Cia. não está exposta ao risco cambial
Assistência médica
(33.201)
(41.860) decorrente de exposições a moedas estrangeiras, como, por exemplo, o Dólar norteSeguro de vida
(33.091)
(84.217) -americano (USD). ii) Risco de taxa de juros. Considerando que a Cia. não tem ativos
Aviso prévio e indenizações
(131.804)
(56.699) significativos em que incidam juros, o resultado e os fluxos de caixa operacionais
Pró-labore
(428.482)
(629.894) são, substancialmente, independentes das mudanças nas taxas de juros do merINSS
(437.662)
(671.731) cado. A Cia. não incorre em risco com taxas de juros visto que seus financiamentos
FGTS
(171.568)
(204.521) são contratados com taxas prefixadas. iii) Risco de crédito. É o risco da Cia. incorrer
Auxílio-alimentação
(221.067)
(237.490) em perdas financeiras caso um cliente falhe em cumprir com suas obrigações conAuxílio-transporte
(129.060)
(229.152) tratuais. Esse risco é, principalmente, proveniente das contas a receber de locação.
Provisão de 13° salário
(130.499)
(166.421) O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito. iv)
Provisão de férias
(139.893)
(146.530) Risco de liquidez. A previsão de fluxo de caixa é realizada pela área Financeira que
Outras despesas
(290.026)
(388.721) monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Cia. para assegurar
(3.466.140) (4.691.528) que tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais.O excesso de
31/12/2020 31/12/2019 caixa, além do saldo exigido para administração do capital circulante, é gerido pela
19. Despesas administrativas e tributárias
Tarifas públicas
(11.729)
(7.708) área Financeira, que investe o excesso de caixa em contas-correntes com incidência
Comunicação
(145.732)
(146.422) de juros, depósitos a prazo e depósitos de curto prazo, escolhendo instrumentos
Deslocamentos
(55.994)
(71.877) com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer margem suficienMateriais
(145.111)
(893.281) te conforme determinado pelas previsões acima mencionadas. 23. Provisão para
Serviços prestados
(1.126.023) (1.553.736) contingências. Os passivos contingentes são provisionados quando as perdas foComerciais
(109.143)
(334.059) rem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com
Seguros
(41.468)
(44.058) suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis
Aluguel
(45.445)
(54.408) são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados
Custas e indenizações judiciais
(277.346)
(59.943) como perdas remotas não são provisionados e nem divulgados. A Cia. é parte enIPTU
(421.455)
(183.327) volvida em diversos processos judiciais envolvendo questões cíveis e trabalhistas
ICMS ST (i)
(509.026)
- decorrente do curso normal de suas operações, cujas estimativas para determinar
Outras despesas
(16.290)
(63.230) os valores das obrigações e a probabilidade de saída de recursos são realizadas
(2.904.762) (3.412.049) pela Cia., com base em pareceres de seus assessores jurídicos. As principais infor(i) A Cia. em 2020 entrou no mercado livre de energia passando a pagar ICMS mações desses processos, no exercício findo em 31/12/2020 e 2019, estão assim
representadas: a) Contingências classificadas como perda provável. Os valores corST sobre essas operações.
31/12/2020 31/12/2019 respondentes as contingencias classificadas como perda provável em 31/12/2020 e
20. Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras
322.054
867.377 2019 estão registradas no passivo não circulante.
Trabalhistas
Rendimento sobre aplicação financeira
201.457
716.002
249.342
Juros recebidos
88.321
132.252 Saldo em 31/12/2018
260.889
Descontos obtidos
28.261
5.429 Adições
(144.250)
Outros rendimentos
4.015
13.694 Baixas
365.981
Despesas financeiras
(82.706)
(125.773) Saldo em 31/12/2019
440.739
Juros e multas
(9.501)
(14.763) Adições
(264.158)
Imposto sobre operações financeiras (IOF)
(7.516)
(13.560) Baixas
542.562
Tarifas bancárias
(60.829)
(92.851) Saldo em 31/12/2020
Descontos concedidos
(3.997) b) Contingências classificadas como perda possível 31/12/2020 31/12/2019
799.204
955.892
Variações monetárias passivas
(4.860)
(602) Processos trabalhistas
1.489.216 1.487.907
239.348
741.604 Processos cíveis
2.288.420 2.443.799
21. IR e contribuição social. Nos exercícios de 2020 e 2019, a Cia. optou pelo regime de tributação do IR e da contribuição social com base no lucro real. A reconcilia- Processos trabalhistas. Em 31/12/2020, a Cia. era parte em ações de natureza tração entre as despesas de IR - pessoa jurídica (IRPJ) e de contribuição social sobre balhista. Com base na avaliação de risco feita pelos seus assessores jurídicos, a Cia.
registrou provisões no montante de R$440.739 (R$260.889 em 31/12/2019) relatio lucro líquido (CSLL) pelas alíquotas nominal e efetiva está assim demonstrada:
31/12/2020 31/12/2019 vas aos processos classificados como perda provável para fazer frente a eventuais
(Prejuízo)/Lucro antes do IR e contribuição social
(7.079.031) 8.482.515 resultados adversos nos processos em que é parte. Adicionalmente, a Rodoviária
Alíquota nominal (34%) - IRPJ e CSLL
- 2.884.055 do Rio de Janeiro S.A. possui processos classificados como perda possível no monAdições:
2.982.398 3.163.284 tante de R$799.204 (R$955.892 em 31/12/2019) cujos pleitos são ações, em sua
Amortização benfeitorias imóveis de terceiros valor justo 1.937.323 1.937.323 maioria, movidas por ex-funcionários e os principais pedidos referem-se à jornada
Provisão para perdas de crédito esperada
578.155
657.267 de trabalho, danos materiais e danos morais. Processos cíveis. Em 31/12/2020, a
Outras despesas não dedutíveis
55.368
219.824 Cia. era parte em ações de natureza cível, envolvendo o valor total em discussão
Contigencias trabalhistas
386.650
209.162 de R$1.489.216 (R$1.487.907 em 31/12/2019). Na avaliação da administração e
Demais adições
24.902 139.708 dos seus assessores jurídicos não há expectativa de perda provável, não sendo
Exclusões:
(727.190) (693.702) reconhecida nenhuma provisão. Os pleitos são ações, em sua maioria, movidas por
Recuperação das perdas de crédito esperada
(517.121) (601.178) usuários e os principais pedidos referem-se a danos morais e materiais. 24. SeguRecuperação de provisão judicial
(210.069) (92.524) ros. Em 31/12/2020, a Cia. mantém cobertura de seguros compatíveis com os ris(Prejuízo)/Lucro contábil ajustado (*)
(4.823.823) 2.469.582 cos das atividades desenvolvidas, que são julgadas suficientes pela Administração
Total do IR e contribuição social corrente
- (3.699.713) para salvaguardar ativos próprios, benfeitorias em propriedades de terceiros e neAlíquota efetiva (%) - IRPJ e CSLL
43,6% gócios de eventuais sinistros, cujo total da cobertura de seguros é de R$39.274.535
(R$36.370.363 em 31/12/2019) tendo como limite máximo de indenização de
22.Instrumentosfinanceiros Classificação atual de
Valor contábil
acordo com o CPC 48/IFRS 9 31/12/2020 31/12/2019 R$34.149.535 (R$31.245.363 em 31/12/2019). 25. Eventos subsequentes. Novo
Ativos financeiros
9.508.966 19.039.643 Coronavirus (Covid-19). Por conta da pandemia do novo coronavírus, as fontes de
receita da Cia. continuam afetadas, com a redução na circulação de passageiros em
Caixa e equivalentes de
Valor justo por meio
caixa (nível 1)
de resultado
6.645.223 14.764.188 nossos terminais Novo Rio e Roberto Silveira. Essa redução em Janeiro de 2021 em
Contas a receber
Custo amortizado
1.863.624 3.293.659 relação a Janeiro de 2020 está na ordem de 55%. As principais receitas afetadas
foram a taxa de embarque de terminal e de locação comercial. A administração da
Outras contas a receber
com partes relacionadas
Custo amortizado
1.000.119
981.796 Cia. permanece monitorando os efeitos do novo Coronavirus, tendo a expectativa de
Passivos financeiros
1.582.279 2.458.843 melhora no resultado de suas operações tão logo as autoridades governamentais
Fornecedores
Custo amortizado
642.267 1.527.882 flexibilizem as restrições de circulação até sua total normalidade com a imunização
Repasses a pagar
Custo amortizado
940.012
930.961 da população contra o Covid-19. Adicionalmente a Cia. tomou diversas medidas e
Mensuração do valor justo-níveis de hierarquia. As mensurações do valor justo são incluiu protocolos específicos para o combate a disseminação do Covid-19 nas suas
classificadas em diferentes níveis em uma hierarquia, conforme descrito a seguir, instalações e áreas de uso interno dos terminais bem como no atendimento aos
com base no grau em que as informações para as mensurações do valor justo são seus colaboradores, fornecedores, clientes e administração pública. Em função de
observáveis: • Nível 1 - são preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para tais medidas a Cia. conquistou o selo estadual “Turismo Consciente” e a certificação
ativos e passivos idênticos; • Nível 2 - inputs, exceto os preços cotados incluídos no internacional “Safe Travels”, conferida pelo Conselho Mundial de Viagens e TurisNível 1, que observáveis para o ativo ou passivo, direta (preço) ou indiretamente mo, por possibilitar aos viajantes, que passam pelos seus terminais, a certeza de que
(derivado de preços); e • Nível 3 - inputs, para ativo ou passivo, que não baseado em existem padrões aprimorados para que possam viajar com segurança.
RODOVIÁRIA DO RIO DE JANEIRO S.A. - Roberto Tadeu Mouty Faria - Diretor - Presidente; Jorge da Conceição Filho - Contador - CRC-RJ nº 091940/O-4
17. Custos dos serviços prestados
Gastos com pessoal
Serviços públicos
Serviços com pessoa jurídica
Outorgas pagas
Outros custos

para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração
das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Cia. 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 Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da
Cia. 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. • Obtivemos entendimento dos
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cia. • 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 Cia. Se concluirmos que existe
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. •
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cia. 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. Comunicamonos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles
internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 31/03/2021. ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S.
- CRC-2SP015199/O-6; Tatiana Martins - Contadora - CRC-RJ077127/O-9.

Empréstimo de R$ 370 milhões para indústria açucareira em SP
Recursos serão aplicados na modernização e aquisição de materiais para processo de cultivo

O

Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
apoiará a modernização
das unidades operacionais
da Tereos Açúcar e Energia Brasil e da sua coligada
Usina Vertente Ltda. Essas
são duas das principais produtoras de açúcar e etanol
do país.
O financiamento total
será de R$ 370 milhões R$ 330 milhões para a Tereos e R$ 40 milhões para
a Vertente - e ocorre no
âmbito do BNDES Finame Direto, que permite a
contratação de uma linha
de crédito para máquinas,
equipamentos, materiais

industriais e capitais de giro associados. Os recursos
também serão utilizados
na aquisição de materiais
industrializados para o
processo de cultivo de cana-de-açúcar.
“O Finame Direto foi
um produto pensado para
ser uma alternativa de financiamento na aquisição
de máquinas, equipamentos
e materiais, de forma mais
flexível e mais ágil, oferecendo, portanto, uma melhor experiência para clientes com menor custo de
transação”, explica Marcos
Rossi, superintendente da
área de Indústria, Serviços e
Comércio Exterior do BNDES.

Por meio do Finame Direto, empresas e municípios
obtêm uma linha de crédito para adquirir máquinas,
equipamentos, sistemas industriais, componentes e
bens de informática e automação, além de outros materiais e capital de giro associado aos equipamentos.
“O BNDES é um grande parceiro da Tereos e teve
participação fundamental
nos principais programas
de investimento da companhia nos últimos 10 anos,
desde investimentos para
expansão do nosso parque
de cogeração até o crescimento da nossa capacidade
de moagem e produção de
açúcar e etanol,” conta Pier-

re Santoul, CEO da Tereos
Açúcar & Energia Brasil.
“Este novo financiamento
de R$ 370 milhões reforça
ainda mais a nossa parceria
de longo prazo, com um suporte importante para nossa aquisição de máquinas,
equipamentos e materiais,
além de contribuir para o
capital de giro da operação.
Agradecemos ao BNDES
pela confiança na Tereos e
por mais esta etapa na nossa
história juntos”, completa o
executivo.
Empresas
A Tereos Açúcar e
Energia Brasil S.A comercializa a marca Açúcar

Guarani. As operações da
empresa são realizadas em
sete unidades produtoras
no Noroeste do Estado de
São Paulo e, em conjunto,
possuem uma capacidade
instalada de processamento de 23 milhões de toneladas de cana-de-açúcar.
Em termos de energia, a
Tereos fornece ao Sistema Interligado Nacional
o excedente da eletricidade necessária para funcionamento das usinas
da empresa, energia essa
produzida a partir do bagaço da cana. A quantidade comercializada equivale
ao consumo anual de uma
cidade com 1,3 milhão de
habitantes, como São Lu-

ís/MA ou Campinas/SP.
A Usina Vertente, por sua
vez, foi fundada em 2002
no município de Guaraci/
SP. A empresa, com mais
de 900 funcionários, é a
maior geradora de empregos da região. Em 2010,
com a parceria realizada entre a Tereos - então
chamada Guarani - e o
Grupo Humus, cada uma
com 50% de participação,
foi iniciado um projeto
de ampliação da usina aumentando a capacidade
instalada de moagem para
2,5 milhões de toneladas
de cana de açúcar. Assim
como a Tereos, a Vertente
cogera energia pela queima do bagaço da cana
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COMPANHIA INDUSTRIAL ODEON
CNPJ/MF nº 33.270.034/0001-55

Relatório da Administração: Srs. Acionistas; cumprindo disposição legal, apresentamos as Demonstrações referentes ao exercício de 2020. A Diretoria.
Balanço Patrimonial - Em R$
2020
2019
2020
2019
Ativo
7.412
6.281 Passivo
7.412
6.281
Ativo Circulante
3.547
2.492 Passivo Circulante
489
52
Disponivel
1.368
270 Impostos e Contribuições a Recolher
24
41
Caixa Geral
4
4 Contas a Pagar
5
Bancos conta Movimento
17
2 Provisões de Férias e 13º Salario
7
7
Aplicação Financeira Liquidez Imediata
1.346
264 Dividendos e Participações a Pagar
453
3
Contas a Receber / Clientes - Alugueis
4
30 Passivo Não-Circulante
208
208
Créditos de Empregados
12
11 Receitas Diferidas
208
208
Adiantamentos de Salários
7
5 Patrimonio Liquido
6.715
6.022
Empréstimos a Empregados
5
5 Capital Social Subscrito
6.650
6.650
Estoques
2.063
2.063 Reserva Legal (5%)
57
Terrenos em Buzios
21
21 Lucro/Prejuizo do Período
8
(628)
Imoveis
2.042
2.042
Demonstração do Fluxo de Caixa - Em R$
Outros Creditos
100
118 1 - Fluxo de Caixa da Atividade Operacional
2020 2019
Adiantamento a Terceiros
100
103 Lucro/Prejuízo Liquido do Exercicio
1.144 (53)
Tributos a Recuperar
15 Ajustes
Ativo Não-Circulante
3.865
3.789 Depreciacao e Amortizacao
3
2
Ativo Realizável a Longo Prazo
329
295 Resultado de Equivalencia patrimonial
44 (166)
Processos Judiciais
280
280 Aumento/Redução de Contas a Receber
(26)
1
Depositos Judiciais s/ Processos
106
106 Aumento/Reduçao de Outras Contas do Ativo
1.082 101
Cobrança em Atraso/Judicial
173
173 Aumento/Redução de Fornecedores/Empregados/Administradores
5 (11)
Creditos c/ Acionistas/Coligadas
49
15 Aumento/Reducao de Impostos e Contribuicoes
(18)
18
Mutuo c/ Coligadas
49
15 Aumento/Redução de Outras Contas do Passivo
- (58)
Investimentos
3.519
3.475 (=)Caixa Gerado (+) Consumido (-) na Atividade Operacional
2.234 (166)
Participação em Coligadas
3.519
3.475 2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Imobilizado
16
19 3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Imobilizados - Custo
75
75 Contrato de Mútuo com Coligadas/Controladas
34
15
Depreciação Acumulada
(58)
(56) (=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Investimento
34
15
Intangível
- 4 - Caixa Gerado ou Consumido
Intangível - Custo
17
17 (=)Variação no Disponível (1+2+3)
2.268 (151)
Amortização Acumulada
(17)
(17) 5 - Saldo do Disponível no Início do Exercício
4.296 4.447
Saldo do Disponível no Final do Exercício (4+5)
6.564 4.296
Notas Explicativas à Demonstrações Contábeis de Dezembro 2020
1) Companhia Industrial Odeon tem por objeto social a administração de bens troladas refere-se à participação acionária de 99,99% na empresa São Bento
próprios e participação em outras sociedades. 2) As principais práticas contá- Apicu Empreendimentos & Participacoes LTDA., CNPJ 33.270.026/0001beis adotadas pela sociedade são: a) Os estoques são avaliados pelo custo 09 representados por 4.499.934 Quotas de capital social, cujo Patrimônio Líespecífico de aquisição; b) A depreciação é calculada pelo método linear, pelas quido encontra-se assim representado: São Bento Apicu Empreendimentos
taxas permitidas pela legislação tributária. 3) A participação em Coligadas/Con- & Participacoes LTDA.- 31/12/2020. Capital Social - 4.500.000,00. Patrimô-

Demonstração do Resultado do Exercício - Em R$
2020
2019
Venda de Terrenos
1.608
475
Renda de Aluguéis
292
359
Receita Operacional Bruta
1.900
834
Pis
(12)
(5)
Cofins
(57)
(25)
Deduções da Receita Bruta
(69)
(30)
Receita Operacional Liquida
1.830
804
Custo das Terras Vendidas
(1)
Lucro Bruto
1.830
804
Despesas com Vendas
(4)
(2)
Despesas Gerais e Administrativas
(688)
(655)
Despesas/Receitas Financeiras
90
11
Outras Receitas/Despesas Operacionais
(9)
(166)
Despesas Operacionais
(611)
(812)
Lucro/Prejuízo Operacional
1.219
(9)
Lucro/Prejuízo Antes do IRPJ e CSLL
1.219
(9)
Provisao CSLL
(29)
(17)
Provisao IRPJ
(46)
(27)
Lucro/Prejuízo Liquido do Exercicio
1.144
(53)
Lucro/Prejuízo por Ação
0,38
(0,02)
Valor Patrimonial da Ação
2,24
2,01
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020 - Em R$
Capital Reservas
Lucros ou
Reali- Reserva
Prejuízos
zado
Legal Acumulados Total
Histórico
Saldo em 31.12.2019
6.650
(628) 6.022
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício
1.144 1.144
Reserva Legal
57
(57)
Dividendos a distribuir
(450) (450)
Saldo em 31.12.2020
6.650
57
515 7.165
nio Líquido - 3.519.041,22. 4) O Capital Social totalmente integralizado é de
R$6.650.000,00; sendo representado por 3.000.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima. Rio de Janeiro, 31/12/2020.
Octavio Rocha Miranda de Oliveira Sampaio – Diretor;
Adenilson Salotto de Almeida – Contador – CRC/RJ 081.865/O-4
CPF 016.967.057-03

HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ/MF nº 18.010.750/0001-00

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (Em Reais 1)
2020
2019
Ativo Circulante
794.744.973 740.715.776
Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 4)
708.296.633 657.963.750
Caixa e bancos
161.412
994.101
Aplicações financeiras de liquidez imediata
708.135.221 656.969.648
Contas a Receber de Clientes e outros Recebíveis 77.607.960 72.917.485
Convênios médicos e atendimentos particulares
105.782.636 69.034.910
Outras contas e receber (Nota 5)
3.825.899 7.325.149
( - ) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(32.000.574) (3.442.574)
Estoques
8.840.380 9.834.541
Medicamentos e materiais de consumo (Nota 6)
8.840.380 9.834.541
Ativo Não Circulante
59.257.039 50.648.494
Realizável a Longo Prazo
609.260
140.127
Contingências judiciais
609.260
140.127
Imobilizado (Nota 7)
57.187.724 48.966.814
Máquinas, aparelhos e equipamentos
35.551.088 30.109.438
Equipamentos de informática
5.111.755 4.862.515
Instrumentos cirúrgicos e hospitalares
4.136.353 3.707.814
Veículos
496.340
496.340
Móveis e Utensílios
4.234.482 2.815.298
Imobilizações em andamento
2.114.384 2.950.243
Benfeitorias em imóveis de terceiros
31.090.230 24.046.204
Outras imobilizações
162.589
161.361
( - ) Depreciações e amortizações acumuladas
(25.709.497) (20.182.400)
Intangíveis
1.460.055 1.541.553
Direitos de uso de softwares
4.158.645 3.805.847
( - ) Amortizações acumuladas
(2.698.590) (2.264.294)
Total do Ativo
854.002.012 791.364.270
33.240.132 21.962.563
Passivo Circulante
Fornecedores
22.271.978 11.492.670
Obrigações trabalhistas (Nota 8)
7.241.0129 6.845.763
Impostos, taxas e contribuições diversas (Nota 9)
3.037.861 2.765.243
Adiantamentos de clientes
61.678
36.516
Outras contas a pagar
627.595
822.372
Passivo Não Circulante
10.807.035 7.368.089
Provisão para contingências judiciais cíveis
e trabalhistas (Nota 10)
10.807.035 7.368.089
Patrimônio Líquido
809.954.845 762.033.618
Patrimônio social (Nota 11)
809.954.845 762.033.618
Patrimônio social
735.800.631 658.917.926
Superávit / (Déficit) do exercício
74.154.214 103.115.692
Total do Passivo
854.002.012 791.364.270
Politicas Contábeis e Notas Explicativas
às Demonstrações Financeiras em 31/12/2020
1. Informações Gerais. Contexto Operacional. O Hospital São Vicente de Paulo é
uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, e se destina a: a) Prestar
serviços à saúde nos conceitos da Organização Mundial da Saúde e do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro; b) Prestar assistência hospitalar através de internações e serviços ambulatoriais especializados de média e alta complexidade; c) Criar, promover e ministrar cursos na área da saúde; d) Firmar acordos de
cooperação ou convênios para residência médica, estágios oficiais, e cursos de formação e reciclagem nas áreas afins; e) Gerenciar serviços de saúde; f) Editar, publicar e
distribuir materiais referentes à educação para a saúde; e g) Desenvolver pesquisas
para desenvolver o aperfeiçoamento das atividades de cura e prevenção. 2. Base de
Elaboração e Apresentação das Demonstrações Financeiras. Declaração de
conformidade. As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas
em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a
legislação societária brasileira, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC PME, e especificamente a
ITG 2002 (R1), aplicável a Entidades Sem Finalidade de Lucros e demais disposições
complementares. De acordo com as exigências de divulgação contidas nos Pronunciamentos do CPC a Diretoria declara que somente foram divulgadas as informações que
acreditam ser relevantes. Base de Mensuração. As demonstrações financeiras foram
preparadas com base no custo histórico, com exceção das aplicações financeiras e
fundos de investimentos (instrumentos não derivativos designados pelo valor justo por
meio do resultado) que são mensurados pelo valor justo. Moeda Funcional e moeda de
apresentação. Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais (1) unidades de moeda brasileira – e elaboradas de acordo com a Norma Internacional de
Relatório Financeiro para Pequenas e Médias Empresas emitida pelo Conselho de
Normas Internacionais de Contabilidade (IASB). Uso de estimativas e julgamentos. Há
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis da
entidade, e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas e os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua, e quando aplicável, são reconhecidas prospectivamente. A administração da entidade concluiu que as demonstrações contábeis apresentam, de
forma apropriada, a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa. A seguir descrevemos as práticas contábeis adotadas pela entidade: 2.1. Caixa e
equivalentes de caixa. Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista
e aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras possuem liquidez imediata e
estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercício. Os instrumentos financeiros (ativos financeiros), cuja norma
contábil aplicável é o CPC 48/IRFS 9, são classificados na mensural de juros sobre o
valor principal nos termos contratuais, contabilizados no resultado em “resultado financeiro”. 2.2. Contas a receber de clientes e outros recebíveis. Referem-se a valores
de curto e longo prazo referentes a atendimentos hospitalares e a outros valores recebíveis decorrentes de antecipações, cauções, impostos a recuperar, etc. Sobre estes valores não incidem juros e ao final de cada período, os valores contábeis de contas a receber de clientes e outros recebíveis são revistos para determinar se há qualquer
evidência objetiva de que os valores não são recuperáveis. Contas a Receber de Clientes. Correspondem aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços no
curso normal das atividades da entidade, mensurados pelo preço da transação, que não
contém componentes de financiamento significativo, e, portanto, sem ajuste a valor
presente relevante. Como instrumento financeiro, no exercício de 2020 há serviços já
prestados, apontados em prontuários e registros individuais, para os quais as faturas
ainda não foram emitidas, no montante de R$ 24 milhões, apropriados com vencimentos até 360 dias. Os valores considerados incobráveis são reconhecidos como perda no
resultado do exercício, e sobre os valores considerados duvidosos constitui-se provisão
para perdas com créditos de liquidação duvidosa conforme o caso. Para o ano de 2020
e 2019 a administração alterou a estimativa de provisão de perdas, considerando-as
como incobráveis créditos vencidos a mais de 180 (cento e oitenta) dias, com registros
contábeis no resultado de cada exercício, bem como diretamente no patrimônio social.
2.3. Estoques. Estoques são relacionados, principalmente, a materiais hospitalares,
medicamentos e de consumo para serem utilizados junto aos pacientes atendidos no
hospital. Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização dos
dois o menor. O método de avaliação dos estoques é o da média ponderada móvel.
Impairment: O valor líquido de realização está atrelado aos serviços prestados com o
consumo de material. A provisão para estoques obsoletos é constituída considerando
os prazos de itens sem movimentação, e sem expectativa de utilização em cada período
do exercício. 2.4. Imobilizado/Intangível. Os Itens do imobilizado são mensurados
pelo custo histórico e/ou valor recuperável e estão ajustados por depreciações acumuladas. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição ou de construção dos ativos, e quando aplicáveis encargos financeiros. Os principais bens da unidade geradora de caixa – imóveis e equipamentos de maior valia estão registrados ao
valor recuperável destes ativos. Classificados como intangível, as licenças de software
são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquiri-los 2.5. Contas a pagar
a fornecedores e outras obrigações. As contas a pagar a fornecedores e outras
obrigações, são obrigações assumidas em prazos normais de crédito e não estão sujeitas a juros. As contas a pagar a fornecedores quando valorizadas em moeda estrangeira são convertidas para Reais – unidade monetária brasileira - utilizando-se a taxa de
câmbio vigente na data do encerramento. 2.6. Outros ativos e passivos circulantes
e não circulantes. São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
encargos e variações monetárias incorridas (passivos). 2.7. Provisões. As provisões
são reconhecidas quando um evento passado gerou uma obrigação presente - legal ou
implícita – e existe a probabilidade da não realização de valores a receber ou de uma
saída de recursos. Os valores constituídos como provisões foram calculados e registrados tomando por base a melhor estimativa do valor de liquidação na data de encerramento das demonstrações financeiras, levando em consideração os riscos e incertezas. 2.8. Redução ao valor recuperável de ativos – Impairment. A entidade para
2020/2019 não encontrou evidência objetiva que levasse os ativos (imobilizados) ao

Demonstração do Resultado do Exercício (Em Reais 1)
31/12/2020 31/12/2019
Receita com Prestação de Serviços em Saúde
319.804.056 293.335.173
Prestação de Serviços de Atendimentos Hospitalares 319.804.056 293.335.173
Convênios de saúde privados
307.870.858 283.706.121
Atendimentos a não conveniados
6.082.357
4.047.040
Outros serviços hospitalares – gratuidades
5.850.842
5.582.012
Deduções das Receitas
(8.659.830) (7.538.733)
Glosas de convênios
(2.702.914) (1.922.322)
Serviços hospitalares – gratuidades
(5.850.842) (5.582.012)
Descontos e Abatimentos
(106.074)
(34.399)
Receita Operacional Liquida
311.144.226 285.796.440
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos
(102.339.935) (101.716.427)
Materiais de uso, consumo e expediente
e gastos gerais (Nota 12)
(102.339.935) (101.716.427)
Resultado Operacional Bruto
208.804.292 184.080.013
Receitas e Despesas Operacionais
(149.664.338) (116.015.416)
Despesas com pessoal (Nota 13)
(81.303.431) (77.154.153)
Materiais de uso, consumo e expediente
e gastos gerais (Nota 14)
(29.711.622) (26.202.120)
Serviços técnicos especializados de
pessoas físicas e jurídicas
(9.281.422) (7.233.146)
Depreciações e amortizações
(6.242.232) (4.713.196)
Outras despesas gerais e administrativas
(5.851.477)
(523.586)
Provisão de Contingências Processos Judiciais
(4.319.469)
(422.103)
Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa
(13.683.926)
(792.699)
Outras Receitas Operacionais (Nota 15)
729.241
1.025.586
Superávit/ (Déficit) do Exercício Antes
das despesas e Receitas Financeiras
59.139.954 68.064.598
Despesas e Receitas Financeiras
15.014.260 35.051.094
Despesas Financeiras
(452.380)
(102.458)
Receitas Financeiras
15.466.640 35.153.551
Superávit/ (Déficit) do Exercício
Antes das Participações
74.154.214 103.115.692
Benefício Tributário Auferido
33.878.889 42.365.151
Isenções e Imunidades (Nota 16)
(33.878.889) (42.365.151)
COFINS
(5.784.201) (7.341.816)
Contribuição Social sobre o Lucro
(7.436.829) (9.280.412)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(20.657.859) (25.742.923)
Superávit/ (Déficit) do Exercício
74.154.214 103.115.692
teste de impairment, mantidos e utilizados nas operações da unidade geradora de caixa
– hospital – ajustando os valores contábeis destes bens ao valor recuperável, exceto
provisão para perdas do contas a receber. Os estoques são avaliados quanto à redução
ao valor recuperável, comparando-se o valor contábil de cada item de estoque (ou grupo de itens similares) com o seu preço de venda e realização. 2.9. Ajuste ao valor
presente. As atualizações e/ou descontos para ajuste ao valor presente dos elementos
do ativo e passivo financeiros – aplicações financeiras de curto e longo prazo, títulos e
valores mobiliários, empréstimos e financiamentos conforme o caso - foi calculado com
base nas taxas de rendimentos ou encargos pactuados nas operações, de forma proporcional até a data do encerramento do exercício. Em relação aos ativos e passivos
não financeiros – contas a receber de clientes e outros recebíveis, fornecedores, e outras contam a pagar – não foram identificadas situações relevantes que indicassem a
necessidade do referido ajuste. 2.10. Receitas, Custos e Despesas. As receitas, custos e despesas são reconhecidos na demonstração do resultado com base na associação direta entre os custos e despesas e os correspondentes itens de receita. Esse processo, usualmente chamado de confrontação entre despesas e receitas (Regime de
Competência), envolve o reconhecimento simultâneo ou combinado das receitas, custos e despesas que resultem diretamente das mesmas transações ou outros eventos.
3. Instrumentos Financeiros e Gerenciamento de Riscos Associados. Os instrumentos financeiros da Entidade encontram-se registrados em contas patrimoniais e
estão compreendidos principalmente pelas contas-correntes bancárias, pelos saldo de
aplicação financeiras, contas a receber e pelos empréstimos e financiamentos, classificados como instrumentos financeiros para negociação (caixa e equivalentes de caixa).
Estão demonstrados por valores próximos aos seus valores de mercado, e estão expostos, principalmente, a riscos de mercado e de crédito, porém, nenhum indicativo de
imparidade é conhecido pela Administração. A Entidade não opera com instrumentos
financeiros derivativos. A Entidade apresenta exposição aos seguintes riscos advindos
do uso de instrumentos financeiros: a. Risco de crédito: representa o risco de prejuízo
financeiro da Entidade caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro
não cumpra com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis da Entidade representados, principalmente por caixa e equivalentes de caixa, valores a receber de atendimentos hospitalares e outros créditos. b. Risco de liquidez: representa o risco de a Entidade encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações
associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos a vista
ou com outro ativo financeiro. Os principais passivos financeiros estão representados
pelos fornecedores e obrigações sociais, fiscais e trabalhistas. c. Risco operacional:
representa o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de
causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Entidade e de
fatores externos, exceto os relacionados ao risco de créditos, de liquidez e de taxa de
juros, bem como aqueles decorrentes de exigências legais e reguladoras. O objetivo da
Entidade é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de prejuízos que inviabilizem a continuidade de suas operações.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa
2020 Em Reais (1)
Caixa e bancos
161.412
Aplicações financeiras de liquidez imediata
708.135.221
708.296.633
5. Outras Contas a Receber
2020 Em Reais (1)
Adiantamentos a funcionários
368.636
Adiantamentos a terceiros
2.962.771
Cartões
327.793
Outros valores a receber (despesas antecipadas)
166.699
3.825.899
6. Estoques
2020 Em Reais (1)
Medicamentos e materiais hospitalares
7.059.330
Órteses e próteses
906.397
Outros estoques
874.654
8.840.381
7. Imobilizado – 2.020
Taxa de
Grupo de bens
Depreciação DepreciaValor
2020
Valor Justo Acumulada ção ao Ano Residual
Máquinas, Aparelhos e
Equipamentos
35.551.088 (15.152.696) 10% a 20% 20.398.391
Equipamentos de informática 5.111.755 (3.704.776) 10% a 20% 1.406.979
Instrumentos cirúrgicos
e hospitalares
4.136.353 (1.861.980) 10% a 20% 2.274.373
Veículos
496.340
(186.839)
20%
309.501
Móveis e Utensílios
4.234.482 (1.160.066) 10% a 20% 3.074.415
Imobilizações em andamento 2.114.384
0
0% 2.114.384
Benfeitorias em imóveis
de terceiros
31.090.230 (3.527.182) 4% a 10% 27.563.049
Outras imobilizações
162.589
(115.957) 10% a 20%
46.632
TOTAL
82.897.221 (25.709.497)
57.187.724
8. Obrigações trabalhistas
2020 Em Reais (1)
Salários a Pagar
2.580
Férias a pagar
7.238.440
7.241.019
9. Impostos, Taxas e Contribuições Diversas
2020 Em Reais (1)
Impostos a recolher/outros taxas
620.452
Contribuições e encargos sociais e previdenciários
2.417.410
3.037.861
10. Provisão para Contingências. A entidade é parte em processos judiciais, e provisões são constituídas para todas as contingências que apresentam perdas prováveis
e estimadas com certo grau de segurança, bem como considerando quando não há
apólice de seguro de responsabilidade civil com cobertura para os processos julgados
como de perda provável A avaliação da probabilidade de perda considera as evidências
disponíveis, a hierarquia das leis, a jurisprudência consolidada. As decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a opinião dos
advogados internos. Os depósitos judiciais são principalmente, decorrentes de ações
trabalhistas e por indenização de danos morais. Contingências Tributárias. A imunidade
conforme requisitos legais, bem como a decisão Supremo Tribunal Federal, em sessão
plenária, decidiu que os requisitos para o gozo da imunidade, por entidades beneficen-

Demonstração dos Fluxos de Caixa Método Indireto (Em Reais 1)
31/12/2020 31/12/2019
1 - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
65.284.505 101.022.890
Resultado líquido ajustado
86.261.250 81.607.647
Resultado do exercício
74.154.214 103.115.692
Ajustes
Depreciações e amortizações
6.242.232
4.713.196
Provisão/Reversão da provisão para
devedores duvidosos
28.558.000
(792.699)
Baixas de bens do imobilizado
100.845
7.276
Provisão/Reversão da provisão de
contingências judiciais a pagar
3.438.946
(422.103)
Transferências para o patrimônio social
(26.232.987) (25.013.715)
Acréscimos / Decréscimos do ativo circulante
(32.254.314) 17.245.159
Clientes e outros recebíveis
(33.248.475) 19.792.882
Estoques
994.161 (2.547.723)
Acréscimos / Decréscimos do passivo circulante
11.277.569
2.170.085
Fornecedores
10.779.308
1.472.106
Obrigações trabalhistas
392.677
955.079
Impostos, taxas e contribuições diversas
275.198
266.093
Prestadores de serviços
25.162
(189.884)
Outras contas a pagar
(194.777)
(333.309)
2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos (14.951.622) (19.789.942)
Aquisição de investimentos
Aquisições do imobilizado
(14.129.691) (18.923.321)
Aquisições de intangíveis
(352.798) (1.050.405)
Outros valores a receber
(469.133)
183.684
3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
4 - Variação das Disponibilidades no Período
50.332.883 81.232.948
5 – Resumo
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
657.963.750 576.730.902
Variação das disponibilidades no período
50.332.883 81.232.948
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
708.296.633 657.963.750
Demonstração do Valor Adicionado em 31 de Dezembro (Em Reais 1)
Valor Adicionado a Distribuir
2020
2019
Receitas
311.873.467 286.822.025
Prestação de serviços hospitalares
319.804.056 293.335.173
Outras Receitas Operacionais
729.241
1.025.586
( - ) Deduções das receitas - Glosas, descontos e
abatimentos
(8.659.831) (7.538.734)
Insumos Adquiridos de Terceiros
(35.563.098) (26.725.705)
Despesas Administrativas com Materiais
de Uso e Consumo
(29.711.622) (26.202.120)
Outras despesas gerais e administrativas
(5.851.476)
(523.585)
Valor Adicionado Bruto
276.310.369 260.096.321
Retenções
(24.245.626) (5.927.998)
Depreciações, Amortizações e Exaustões
(6.242.232) (4.713.196)
Provisões Judicias e Credito liquida duvidosa
(18.003.395) (1.214.802)
Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade 252.064.742 254.168.323
Valor Adicionado Recebido em Transferência
15.466.640 35.153.551
Receitas Financeiras
15.466.640 35.153.551
Valor Adicionado Total a Distribuir
267.531.382 289.321.875
Distribuição do Valor Adicionado
Custos com Material de Uso e Consumo com
Atividades de Saúde
102.339.935 101.716.427
Custos com Pessoal e Encargos com Ativ. de Saúde 81.303.431 77.154.153
Serviços técnicos e especializados de terceiros
com Atividades de Saúde
9.281.422
7.233.146
Despesas Financeiras
452.380
102.458
Superávit / (Déficit) do Exercício
74.154.214 103.115.692
Valor Adicionado Distribuído
267.531.382 289.321.875
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Período de 01/01/2019 a 31/12/2020 ( Em Reais 1)
CONTA
Patrimônio Social
Total
Superávits e Défi- Superávit do
Descrição
cits Acumulados
Exercício
Saldos em 31/12/2018
577.457.367 106.474.274 683.931.641
Transferência para Patrimônio Social
106.474.274 (106.474.274)
Ajuste de Exercícios Anteriores
- (25.013.715) (25.013.715)
Superávit / (Déficit) do Exercício
- 103.115.692 103.115.692
683.931.641 78.101.977 762.033.618
Saldos em 31/12/2019
Transferência para Patrimônio Social
78.101.977 (78.101.977)
Ajuste de Exercícios Anteriores
- (26.232.987) (26.232.987)
Superávit / (Déficit) do Exercício
- 74.154.214 74.154.214
Saldos em 31/12/2020
762.033.618 47.921.227 809.954.845
tes hão de estar previstos em lei complementar, a sociedade não registrou provisão
alguma em suas demonstrações financeiras, por avaliar o risco de perda relacionada a
imunidade como remota.11. Patrimônio Social. É composto pelos valores dos superávits e déficits acumulados ao longo dos exercícios, cujos valores foram reinvestidos
na ampliação e manutenção de suas instalações e na manutenção dos serviços prestados. 12. Custos com Materiais de Uso, Consumo, e Expediente e Gastos Gerais.
2020 Em Reais (1)
Repasse Serviços Prestados
39.367.319
Material hospitalar
12.858.515
Drogas e medicamentos
31.392.479
Órteses e próteses
17.658.492
Outros gastos
1.063.130
102.339.935
2020 Em Reais (1)
13. Despesas com Pessoal
Salários e ordenados
47.722.595
Encargos sociais e previdenciários
22.648.596
Benefícios
10.932.240
81.303.431
14. Despesas com Materiais de Uso, Consumo, e Expediente e Gastos Gerais
2020 Em Reais (1)
Utilidades e serviços
3.848.673
Material de consumo
3.879.599
Manutenção e locação
15.369.642
Gêneros alimentícios
2.744.078
3.869.630
Outros gastos
29.711.622
2020 Em Reais (1)
15. Outras Receitas Operacionais
Aluguéis
150.907
Recuperação de despesas
7.164
Donativos
490.563
Outras receitas
80.608
729.241
16. Isenções e Imunidades. 16.1 Imunidade. O Hospital São Vicente de Paulo na
condição de entidade de saúde e assistência social, sem fins lucrativos, goza de imunidade tributária no que se refere a seu patrimônio, renda e serviços, conforme estabelece o Artigo 12 da Lei 9.532/97 e a Alínea “c”, do Inciso VI, do Artigo 150 da Constituição
Federal promulgada em 1988. Os benefícios recebidos no exercício na forma de isenção parcial ou total da contribuição para a COFINS, Contribuição Social s/ o Lucro, e
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, foram calculados como se devido fossem, cujos
valores demonstramos a seguir.
2020 Em Reais (1)
TRIBUTO / CONTRIBUIÇÃO
- COFINS
(5.784.201)
- Contribuição Social sobre o Lucro
(7.436.829)
- Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(20.657.859)
17. Seguros. A entidade mantém seus bens móveis e imóveis segurados a valores
julgados suficientes para cobertura de eventuais perdas e/ou danos.
18. Aprovação das Demonstrações Financeiras. Estas demonstrações financeiras
foram aprovadas pela direção geral da entidade e autorizadas para emissão em 30 de
janeiro de 2021.
Maria Cristina D’Abruzzo
Presidente - CPF 792.771.017-68
Roberto da Silva Jorge
Contador - CRC/RJ 059353/0-1
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Plano de saúde deve autorizar teste de Covid-19 imediatamente

A

Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS) alterou a Diretriz de Utilização
(DUT) para realização do
exame Pesquisa por RT-PCR, utilizado para o diagnóstico da Covid-19. Desde
a entrada em vigor do novo Rol de Procedimentos,
no dia 01/04, as solicitações médicas que atendam
às condições estabelecidas
na DUT devem ser autorizadas pelas operadoras de
planos de saúde de forma
imediata. A medida busca

agilizar a realização desse tipo de exame, considerado o
mais eficaz para identificar
e confirmar o vírus da Covid-19 no início da doença.
Até então, a diretriz para realização do exame não
tinha essa exigência. Com
isso, os planos de saúde poderiam demorar até três dias
úteis para garantir o atendimento, de acordo com a
normativa que estabelece os
prazos máximos para a garantia de atendimento (RN
nº 259/2011).
O exame RT-PCR tem

cobertura
obrigatória
para os beneficiários de
planos de saúde na segmentação ambulatorial,
hospitalar ou referência,
conforme solicitação do
médico assistente, para
pacientes com Síndrome
Gripal (SG) ou Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG):  
Síndrome Gripla (SG:
Indivíduo com quadro
respiratório agudo, caracterizado por pelo menos
dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre

(mesmo que referida), calafrios, dor de garganta,
dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou
distúrbios gustativos. Em
crianças: além dos itens
anteriores
considera-se
também obstrução nasal,
na ausência de outro diagnóstico específico.
Em idosos: deve-se considerar também critérios
específicos de agravamento como sincope, confusão mental, sonolência
excessiva, irritabilidade e
inapetência. Na suspeita de

Covid-19, a febre pode estar ausente e sintomas gastrointestinais (diarreia) podem estar presentes.
Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRAG): Indivíduo com SG que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU pressão
persistente no tórax OU
saturação de O2 menor que
95% em ar ambiente OU
coloração azulada dos lábios ou rosto.
Em crianças: além dos
itens anteriores, observar
os batimentos de asa de

nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e
inapetência.
As solicitações médicas
que atendam às condições
estabelecidas acima devem
ser autorizadas de forma
imediata.
Outros exames para Covid-19: Além do RT-PCR,
os planos de saúde também
são obrigados a cobrir os
testes sorológicos, ou seja,
aqueles que detectam a presença de anticorpos produzidos pelo organismo após
exposição ao coronavírus.

Fabrimar S.A. Indústria e Comércio
Sociedade de Capital Fechado - Rio de Janeiro - RJ / CNPJ 33.064.262/0001-79

Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial ,
a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto e as
Notas Explicativas, relativas aos exercícios findos em 31/12/2020 e 2019. Permanecemos à inteira disposição dos Senhores Acionistas para os esclarecimentos
que se fizerem necessários. A administração. RJ, abril 2021.
Demonstração do Resultado em 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)
Balanços Patrimoniais em 31/12/2020 e 2019 - Em MR$
31/12/2020 31/12/2019
31/12/2020 31/12/2019
Ativo Circulante
89.778
65.414 Receita líquida de vendas
93.434
88.423
Não Circulante: Realizável a Longo Prazo
53.892
59.989 Custos dos prod. vendidos e dos serviços prestados (74.686) (76.333)
Direito de uso
4.623
9.088 Lucro bruto
18.748
12.090
Imobilizado
6.607
3.763 Despesas com vendas
(12.867) (10.246)
213
268 Despesas administrativas e gerais
Intangível
(22.689) (25.920)
Total Não Circulante
65.335
73.108 Outras receitas (despesas)
3.442
13.219
TOTAL DO ATIVO
155.114
138.522 Result. antes das receitas (desp.) financ. e impostos (13.366) (10.857)
(4.693) (30.875)
Passivo Circulante
62.590
78.089 Despesas Financeiras
427
42.783
Não circulante
102.570
107.848 Receitas Financeiras
(17.632)
1.051
Patrimônio líquido
(10.046)
(47.415) Resultado antes do I. R. e da contribuição social
2.001
1.553
TOTAL DO PASSIVO
155.114
138.522 IRPJ e CSLL
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício
(15.631)
2.604
Notas explicativas sobre as demonstrações financeiras: 1 - Sumário das
práticas contábeis: a) Declaração de conformidade - As demonstrações ponderada móvel. O valor líquido de realização é o preço de venda estimado
financeiras individuais foram preparadas conforme as práticas contábeis ado- no curso normal dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os
tadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. b) Base custos estimados necessários para efetuar a venda. f) Intangível - As licenças
de preparação - As demonstrações financeiras foram preparadas considerando de softwares são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir
o custo histórico como base de valor, que, no caso de determinados ativos e os softwares e fazer com que eles estejam prontos para serem utilizados.
passivos financeiros (inclusive instrumentos derivativos), tem seu custo ajustado Esses custos são amortizados durante a vida útil estimada dos softwares de
para refletir a mensuração ao valor justo. Os ativos não circulantes mantidos três a cinco anos. Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos
para a venda são mensurados pelo menor valor entre o valor contábil e o valor como ativos são amortizados durante sua vida útil estimada, não superior a três
justo menos os custos de venda. A preparação de demonstrações financeiras anos. g) Imobilizado - O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico,
requer o uso de certas estimativas e também o exercício de julgamento por menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente
parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas atribuíveis à aquisição dos itens. O custo histórico também inclui os custos de
contábeis da Companhia. c) Moeda funcional e moeda de apresentação - As financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificados. Os terrenos
demonstrações financeiras individuais estão apresentadas em R$, que é a moe- não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o
da funcional da Companhia. d) Contas a receber de clientes - A Companhia método linear considerando os seus custos e seus valores residuais durante
mantém as contas a receber de clientes com o objetivo de arrecadar fluxos de a vida útil estimada. h) Redução ao valor recuperável - Os ativos que estão
caixa contratuais e, portanto, essas contas são, inicialmente, reconhecidas pelo sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment sempre
valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil
uso do método da taxa efetiva de juros, deduzidas das provisões para perdas. pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida quando o
e) Estoques - Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior
realização, dos dois o menor. O método de avaliação dos estoques é o da média valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de alienação e o seu valor

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
3ª VARA CÍVEL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO –
COMARCA REGIONAL DE BANGU
RUA 12 DE FEVEREIRO, S/Nº, FÓRUM,
BANGU, RIO DE JANEIRO, RJ
C.E.P.: 21810-050 - Tel.: (21) 3338-2115 E-mail: ban03vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA
ELETRÔNICA (ON-LINE), COM PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E PRAZO DE 20 (VINTE)
DIAS PARA INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS
AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA proposta por CONDOMÍNIO DO PARQUE
RESIDENCIAL PIRAQUARA em face de SÉRGIO MENA BARBOSA
e MARIA ELIZABETH DOS SANTOS BARBOSA, nos autos do
PROCESSO Nº 0000698-06.2002.8.19.0204, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) ANA BEATRIZ MENDES ESTRELLA – Juíza Titular da
Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de Alienação em Leilão
Judicial na forma eletrônica, com prazo de 05 (cinco) dias para
conhecimentos de todos os interessados, e prazo de 20 (vinte)
dias para intimação em especial dos Executados SÉRGIO MENA
BARBOSA e MARIA ELIZABETH DOS SANTOS BARBOSA, que se
encontram em lugar incerto e desconhecido, para que fiquem
cientes de que será realizado o público leilão eletrônico pelo
Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO, com
escritório na Rua Dom Gerardo, 63, Sala 711, Centro, Rio de Janeiro,
RJ. CEP: 20090-030; Telefones: (21) 99315-4063, (21) 99670-6366,
(21) 98577-7550, onde: O Primeiro Leilão para venda por valor
igual ou superior a avaliação será no dia 12/05/2021 às 13h, e não
havendo lances no primeiro leilão, o Segundo Leilão para venda
pela melhor oferta será no dia 19/05/2021 às 13h, onde o lanço
inicial será por valor igual ou superior a 50% da avaliação, sendo
certo que os lances serão realizados exclusivamente através do
portal do site do leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com.br, e as
propostas para arrematação de forma parcelada serão recebidas
exclusivamente através do e-mail sergiorepresas@gmail.com.
DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Conforme o Laudo de
Avaliação Indireta de fls. 356/357: APARTAMENTO Nº 703 E SUA
CORRESPONDENTE FRAÇÃO IDEAL DE 5316/2674680 DO
RESPECTIVO TERRENO, SITUADO NA RUA PIRAQUARA Nº 593,
BLOCO 03, COM NUMERAÇÃO SUPLEMENTAR PELA RUA MAJOR
BELFORT Nº 80, REALENGO, RIO DE JANEIRO, RJ. MATRICULADO
NO 8º OFÍCIO DO RGI SOB O Nº 50.834 E NA PREFEITURA SOB A
INSCRIÇÃO Nº 1.526.101-9 E C.L. Nº 03491-8. ÁREA EDIFICADA DE
54M², COM DIREITO A UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO DE
VEÍCULO, LOCALIZADA INDISTINTAMENTE NA ÁREA PARA TANTO
DESTINADA. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL – Tratar-se de uma avaliação
indireta em face do imóvel encontrar-se vazio de coisas e de
pessoas e foi feito considerando os atributos da localização dos
imóveis que servem de base para os valores comerciais, que por
estimativa fundamentam o valor atribuído ao imóvel, objeto da
avaliação e tantos outros apartamentos já avaliados de forma direta
no local. Trata-se de um apartamento de dois quartos, sala,
cozinha, banheiro e área de serviço, pisos cerâmicos e esquadrias
de alumínio. O Edifício: ocupação residencial, com 08 pavimentos
e 08 apartamentos por andar; construídos em alvenaria de tijolos
e pintura plástica, hall social com piso em porcelanato e vidros,
com acesso aos apartamentos por dois elevadores da marca Otis.
Possui portaria, estacionamento, área de lazer, duas piscinas,
quadra de esporte, pista de skate e salão de festa. DAS
CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: medindo o terreno em sua
totalidade: 54,00m de frente para a Rua Piraquara; 52,60m no
lado oposto pela Rua do Cacau, por onde também o lote faz testada;
à direita mede 78,00m mais 35,00m (alargando o terreno), mais
315,00m (aprofundando o terreno), confrontando com terreno de
Manoel Ferreira das Neves ou sucessores; à esquerda mede
345,00m (parte da qual limita com o final da Rua Major Belfort)
mais 35,50m (limitando com os fundos da área destinada à escola)
mais 42,00m (aprofundando o terreno), limitando com a lateral
esquerda da área destinada à escola, na freguesia de Irajá, em
nome de: SERGIO MENA BARBOSA, militar e sua mulher MARIA
ELIZABETH DOS SANTOS BARBOSA, do lar, brasileiros, casados
pelo regime da comunhão de bens, CPF nºs 046.067.287/87 e
663.757.547/04, respectivamente, residentes nesta cidade. DA
AVALIAÇÃO: Assim, foi avaliado o imóvel objeto de leilão de forma
indireta em 31/07/2018 no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta
mil reais), correspondentes a 54.646,467 UFIR, que atualizadas
nesta data, perfaz o valor de R$ 202.481,55 (Duzentos e dois mil,
quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).
DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados que
conforme Certidão Enfiteutica atualizada em 23/02/2021, constam

débitos de IPTU no valor total aproximado de R$ 47,20 (Quarenta
e sete reais e vinte centavos); Constam Débitos de FUNESBOM
inerentes aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 cuja soma
monta no valor aproximado de R$ 490,95 (quatrocentos e noventa
reais e noventa e cinco centavos); Constam débitos de Condomínio,
que atualizado em 22/02/2021 perfaz a quantia de R$ 308.129,78
(Trezentos e oito mil, cento e vinte e nove reais e setenta e oito
centavos), sendo certo que todos os débitos acima apresentados,
serão atualizados no ato do leilão. OBSERVAÇÕES NA MATRÍCULA
DO IMÓVEL PERANTE O RGI: Cientes os interessados que no Lº
AUX-4, às fls. 189, sob nº233, consta registrada a Convenção de
Condomínio em 30/11/1981. Que está certificado ainda, a
inexistência de ações reais e pessoais reipersecutórias, bem
como de eventuais ônus e indisponibilidades que recaiam sobre
o imóvel descrito, atuais proprietários ou detentores de direitos
relativos ao mesmo. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO:
Ciente os interessados do seguinte: Que os réus foram citados
conforme index. 204, 207 e 211; Que no index. 230 (fls. 198) consta
deferimento para citação dos Réus por Edital; Que Às fls. 212
consta certidão dando conta que os réus não se manifestaram
apesar de citados; Que às fls. 213 consta Decisão que decretou a
Revelia dos Réus; Que às fls. 223/225 consta Sentença; Que às
fls. 238, 241/242 consta a intimação dos Réus por Edital sobre o
cumprimento da Sentença; Que no index. 263 consta deferimento
da penhora; Que o Termo de Penhora foi Lavrado no index. 274;
Que os Réus foram intimados da Penhora no index. 281/282. DOS
LANCES ELETRÔNICO (ONLINE): 1. Serão realizados de acordo
com as datas e horários previstos no presente edital, sendo certo
que os horários considerados neste edital serão sempre o fuso
horário de Brasília/DF; 2. Os interessados em participar do leilão
na modalidade Eletrônica (Online), deverão efetuar o cadastro e
ofertar seus lances online exclusivamente através do site do
Leiloeiro
Público
Oficial,
pelo
seguinte
sítio
eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3. Os
interessados deverão se cadastrar previamente no
site www.sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data do evento e de modo
absolutamente gratuito, ficando o interessado responsável civil e
criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do
aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados
pessoais, anexará os documentos requeridos e aceitará as
condições de participação previstas neste Edital e no Termo de
Compromisso constante do sítio eletrônico; 4. Somente serão
confirmados os cadastros pela internet, após o obrigatório envio
das cópias dos documentos a seguir transcritos: a) se pessoa
física: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência,
enviar uma foto de rosto (selfie) segurando o documento de
identidade aberto (frente e verso), e se for casado(a), anexar ainda
a Certidão de Casamento e Carteira de Identidade e CPF do
Cônjuge; b) se pessoa jurídica: CNPJ, contrato social (até a última
alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do
representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva,
bem como procuração com poderes para atuar no leilão destes
autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. A
aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail
informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo válido
e regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão
concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato
da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes
velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma
série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não
se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos
antes do fechamento do lote. 7. Demais informações serão
prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer
omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS:
1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o
sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se
Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou
com penhora anteriormente averbada, os promitentes vendedores,
promitentes compradores, os usufrutuários, o coproprietário de
bem indivisível, bem como o próprio Executado, que não foram
intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização
dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As alienações são
feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas
mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de
comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão
vendidos no estado em que se encontram, não podendo o
arrematante alegar desconhecimento de suas condições,
características, compartimentos internos, estado de conservação
e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a
verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em

Demonstração de resultados abrangentes 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)
31/12/2020 31/12/2019
Resultado do período
(15.631)
2.604
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total
(15.631)
2.604
Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto 31/12/2020 e 2019
(em MR$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
31/12/2020 31/12/2019
Lucro (Prejuízo) do Exercício
(15.631)
2.604
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais:
281
41.141
Variações nos ativos e passivos
5.099
(54.864)
Caixa líquido das atividades operacionais
(10.251)
(11.119)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(687)
(1.611)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
13.085
17.488
Aumento (redução) de caixa e equivalentes
2.147
4.758
No início do exercício
6.787
2.029
No fim do exercício*
8.934
6.787
*Em 2019, o saldo fim do exercício considera a conta de aplicações financeiras.
em uso. i) Provisões - As provisões são reconhecidas quando: (i) a Companhia
tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive obligation) como
resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recursos seja
necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder ser estimado com segurança. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem
ser necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos
tributários, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro
no tempo e dos riscos específicos da obrigação. j) Apuração do resultado - A
receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber
pela comercialização de produtos e serviços no curso normal das atividades
da Companhia. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções,
dos abatimentos e dos descontos. A Companhia reconhece a receita quando o
valor da receita pode ser mensurado com segurança, é provável que benefícios
econômicos futuros fluirão para a entidade e quando critérios específicos tiverem
sido atendidos para cada uma das atividades da Companhia. A Companhia
baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o
tipo de cliente, o tipo de transação e as especificações de cada venda.
Diretoria: Carlos Eduardo Teruel - Diretor Presidente; Otto Rudolf Becker
Von Sothen - Diretor; Ana Carolina Lange - Contador CRC-SC 037896/O-5.

se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para
construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções
futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco
do Brasil S.A., podendo ainda, ser a mesma enviada pelo leiloeiro
ao arrematante. 5.1. O arrematante pagará diretamente ao Sr.
Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como as despesas
realizadas para a realização do Leilão, através de depósito bancário
(DOC ou TED) em sua conta corrente ou na conta de seu Preposto
indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas do
termino do Leilão. 5.2. A conta corrente para a realização do depósito
será informada pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante através e-mail ou
através de contato telefônico. 5.3. Decorrido o prazo sem que o(s)
arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação
será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das
medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o arrematante não honrar com o
pagamento referido no prazo mencionado, configurar-se-á a
desistência da arrematação, ficando impedido de participar de
novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se lhe multa, o
qual se reverterá em favor do credor, e responderá ainda, pelas
despesas processuais respectivas, bem como pela comissão e
despesas do leiloeiro. 6 - Assinado o auto de arrematação pelo
juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerarse-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser
julgados procedentes os embargos do executado. (art. 903 do
CPC). 7 - Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do
Código Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial;
afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:
Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da
pena correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843
do CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao
coproprietário ou ao cônjuge não executado, se houver, a
preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.
DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: A venda será
efetuada à vista. Feito o leilão, o valor apurado será depositado
imediatamente e colocado à disposição do Juízo, sujeito as penas
da lei. Na forma do artigo 892, caput, do CPC. 2. Parcelado: Caso
haja algum interessado em participar do leilão através do
oferecimento de lances para pagamento parcelado, o mesmo
deverá fazê-lo por escrito (nos termos do art. 895, I e II do CPC),
entregue
ao
Leiloeiro
através
do
e-mail:
sergiorepresas@gmail.com, sempre antes do início de cada leilão,
para controle e posterior apresentação das propostas ao M.M.
Juízo, que decidirá por sua pertinência. 2.1. Ciente os interessados
que a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá
sobre as propostas de pagamento parcelado (art. 895, inciso II, §
7º, do CPC). 3. Feito o leilão, lavrar-se-á de imediato o auto de
arrematação ou o auto de leilão negativo (artigo 901, do CPC). 4. O
valor da comissão do leiloeiro deverá, no caso de arrematação,
ser pago diretamente a ele pelo arrematante. 4.1. O arrematante
deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor
correspondente a 5%, que será devido nos casos de arrematação
ou adjudicação, o qual não está incluso no montante do lance. 4.2.
Será devido ao Leiloeiro o reembolso integral das despesas
adiantadas para a realização do leilão, que serão deduzidas do
produto da arrematação, ou no caso de arrematação pelo
exequente na forma do artigo 892, §2º e §3º, do CPC, fica o
exequente ciente que deverá depositar imediatamente na conta
corrente do Leiloeiro o valor das despesas realizadas no leilão.
4.3. Outrossim, na hipótese de sustação do leilão por remissão
da dívida ou por acordo entre as partes, será devida a comissão
ao Leiloeiro, com reembolso integral das despesas adiantadas
para sua realização. 5. Cientes os interessados que o imóvel
será vendido livre e desembaraçado de débitos, na forma do Art.
130 § Único do CTN, c/c §1º do art. 908 do CPC. 6. Ficam sob
encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus inerentes à
transferência da propriedade em seu favor; 6.1. A partir da data da
arrematação todas as despesas, em especial os tributos, as cotas
condominiais e as despesas com segurança do imóvel (quando
existentes) passarão a ser de inteira responsabilidade do
respectivo arrematante. 7. Não havendo expediente forense na
data designada, o leilão será realizado no primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi
expedido o presente, para cautelas de estilo. Ficando o(s) Executado(s)
intimado(s) da hasta pública por intermédio deste Edital, na forma do
art. 889 § único do CPC/2015. O edital se encontra disponibilizado e
publicado no site do leiloeiro e nos autos deste processo. Rio de
Janeiro, 13 de abril de 2020. Eu __ T.J.J. datilografei e eu __, titular
subscrevo. (ass) ANA BEATRIZ MENDES ESTRELLA – Juíza Titular.
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Pix internacional pode Na tentativa de manter
surgir com mudanças na empregos, trabalhadores
regulamentação cambial da LG estão em greve

A

Consulta Pública 79 do Banco
Central
propõe
uma série de mudanças na
regulamentação cambial,
visando a modernização
do sistema de câmbio e a
introdução de novas tecnologias. As alterações são
vistas como o ponto de
partida para a implementação do Pix internacional,
que permitirá a transferência em tempo real de
recursos do Brasil para
o exterior. O assunto foi
discutido no webinar “CP
79: A Evolução dos Facilitadores de Pagamento Internacionais”, transmitido
nesta terça-feira pela Associação Brasileira de Internet (Abranet).
“Do ponto de vista de
regulamentação de câmbio,
quando a gente olha para esse edital de Consulta
Pública, ele já é um passo
na direção ao Pix internacional. Temos iniciativas
que já estão alinhadas com
o Pix internacional. É um
projeto iniciado e que envolve várias áreas do Banco Central, para que no futuro seja possível viabilizar
esse tipo de pagamento”,
afirmou o chefe do Departamento de Regulação Prudencial e Cambial (Dereg)
do Banco Central, Lucio
Oliveira.
Para a head do Departamento Jurídico do Paypal,
Mônica Leite, a implementação do Pix internacional
é uma evolução natural.
Segundo ela, a implementação do sistema de transferência instantâneo envolvendo transações ao
exterior seria benéfico
tanto para a utilização de
pessoas físicas, quanto para empresas de pequeno,
médio e até mesmo grande
porte.
“Tem vários entraves
que podem ser solucionados com o Pix internacional. Ainda é bastante
complicado, mas deve
ser possível e sim vai trazer benefícios para a população,
especialmente
quando se fala de transferências unilaterais ou de
pequeno valor. Mas que
possa, no futuro, ser utilizado para fins comerciais
para empresas de pequeno e médio porte ou até
em grande escala”.
O Projeto de Lei
5387/19, chamado de PL
Cambial foi aprovado pela
Câmara e está em tramitação no Senado. A proposta
deve se somar às mudanças propostas pela Consulta Pública e pavimentar
o caminho para a implementação do Pix internacional nos próximos anos.
“Quando o PL Cambial
for aprovado passamos a

ter novas condições e será possível ampliar essas
possibilidades”, enfatizou
Oliveira.
Diante desse cenário,
o associado sênior do Pinheiro Neto Advogados e
especialista em direito do
setor financeiro, Raphael
Salomão, entende que o PL
Cambial tem tudo para ser,
em parceria com a Consulta Pública 79, um marco
para a modernização do
sistema de câmbio brasileiro. “Vejo com grande
entusiasmo essa oportunidade com o PL Cambial e a
CP 79. O Pix internacional
seria a possibilidade de realizar uma transferência em
segundos, 24 horas por dia
e sete vezes por semana”.
Consulta Pública 79 tem
três grandes pilares
Lançada pelo Banco
Central em novembro do
ano passado, a Consulta
Pública 79 recebeu mais de
300 sugestões até o final
de janeiro e está em processo final de ajustes ante
de seguir para deliberação
do colegiado. A proposta é
ancorada em três grandes
pilares: remittances, que
são recursos enviados, sem
contrapartida, para familiares no exterior por emigrantes aos seus países de
origem; instituições e contas de pagamento no mercado de câmbio; e modernização da regulamentação
de serviços de pagamento
ou transferência internacional no mercado de câmbio.
“O Banco Central tem
acompanhado de perto a evolução de novas
tecnologias e modelos
de negócios, especificamente no mercado de
cambio e pagamentos
eletrônicos. Temos percebido que, nos últimos
anos, esse processo de
inovações e novos modelos acelerou o surgimento de novos players.
A partir desse diagnóstico, identificamos oportunidades de aperfeiçoar
o mercado de câmbio”,
explicou Lucio Oliveira.
Segundo o diretor Jurídico Regulatório do Ebanx
e Coordenador do GT
de Facilitadores da Abranet, Gilberto Martins, as
mudanças propostas pelo
Banco Central foram bem
recebidas pelo mercado.
“A consulta trata da modernização do sistema de
câmbio e a introdução de
novas tecnologias nesse
ecossistema de negócios e
está sim alinhada ao mercado. Tive uma percepção
muito particular de que a
maioria não são críticas,
são pontos de melhorias e
sugestões que o mercado
olhou”.

O

s trabalhadores
da fábrica da LG
em Taubaté, no
interior paulista, entraram
em greve para que a empresa mantenha 430 postos de
trabalho.O anúncio foi feito
nesta terça-feira. A Agência
Brasil procurou a LG, mas a
empresa ainda não respondeu com um posicionamento
em relação à greve.
Na semana passada, a
LG Eletronics informou
que deixará de fabricar celulares, o que levaria ao encerramento de ao menos parte
das atividades na planta de
Taubaté. A empresa, com
sede na Coreia do Sul, informou que a decisão foi
tomada por causa dos sucessivos prejuízos acumulados desde 2015 com a venda de smartphones.
“O nosso negócio global
de celulares tem sofrido uma
perda operacional por 23

trimestres consecutivos, resultando em um acumulado
de aproximadamente 4,1 bilhões de dólares (US) até o final de 2020”, destacou a LG
em comunicado à imprensa.
Segundo o Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté
(Sindmetau), além dos trabalhadores da própria LG,
também aderiram a paralisação por tempo indeterminado os funcionários de três
empresas fornecedoras da
multinacional em Caçapava
e São José dos Campos.
Em assembleia realizada
nesta segunda-feira (12), os
funcionários da LG recusaram a proposta de indenização aos trabalhadores que
forem demitidos. De acordo
com o Sindmetau, a empresa
ofereceu valores adicionais
nos acordos de rescisão entre R$ 8 mil e R$ 35,9 mil,
calculados a partir do tempo
de trabalho na fábrica.

MOBY SELF STORAGE GESTÃO DE NEGÓCIOS COMERCIAIS E PARTICIPAÇÃO LIMITADA.
NIRE n.º 35.227.429.370 - CNPJ: 17.858.265/0001-28
REUNIÃO DE SÓCIOS
São convocados os senhores sócios a comparecer em Reunião que realizar-se-á no dia 22/04/2021 às 13:00
horas, na sede da sociedade localizada na Alameda Jaú n.º 1.177 9º andar - Jardim Paulista - São Paulo/SP, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Discutir, aprovar ou rejeitar a destituição do Sr. Harry Byass Taylor
das funções de administrador da sociedade com o cancelamento da retirada pró-labore do referido administrador;
2) Discutir, aprovar ou rejeitar a proposta de nova redação do Artigo 5º do Contrato Social da sociedade; 3) Discutir,
aprovar ou rejeitar proposta de alteração de contrato social com a consolidação completa do Contrato Social.
São Paulo/SP, 10 de abril de 2021.
Ass: PEER BUERGIN, administrador

CEMEPE INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 93.828.986/0001-73 - NIRE 3330016322-1 - Cia Aberta
Edital de Convocação - AGO - Ficam os Srs. Acionistas da CEMEPE INVESTIMENTOS S.A. convidados para a AGO que se realizará no dia 30/04/2021, às 12:00hs,
na sede social da cia, sito à Praça Tiradentes, nº 10, Sala 304, Parte, Centro/RJ,
CEP 20060-070, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) Deliberar, discutir e aprovar as contas e o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Externos relativos ao exercício findo
em 31/12/2020; b) Deliberar, discutir e aprovar a proposta de destinação do prejuízo
contábil concernente ao exercício social findo em 31/12/2020; c) Deliberar discutir e
aprovar a eleição dos membros do Conselho de Administração com mandato até a realização da AGO de 2024, observado o disposto no Art. 20 do Estatuto Social; e d) Fixar
a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de
2021 (período de 1 de janeiro a 31/12/2021), no valor de R$ 30.000,00. Disposições
Gerais: - A Companhia informa a seus acionistas que os seguintes documentos foram
publicados em 30/03/2021, nos jornais “Diário Comercial”, “Monitor Mercantil-SP” e no
“Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro”: (i) Relatório da Administração, (ii) Demonstrações Financeiras e (iii) Parecer dos Auditores Externos. Os documentos pertinentes
às matérias acima mencionadas foram apresentados a Comissão de Valores Mobiliários por meio do Sistema Empresas.NET em 30/03/2021, e encontram-se à disposição
dos Acionistas na sede da Companhia, bem como disponíveis nos sítios da Cia. (www.
cemepe.com.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), assim como quaisquer informações
podem ser obtidas diretamente pelo e-mail ri@cemepe.com.br. - Nos termos do art.
3º da Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98, o percentual
mínimo de participação no capital social votante necessário à requisição da adoção
do processo de voto múltiplo é de 5%. - Os Acionistas deverão comparecer munidos
de documento de identidade, e aos que desejarem fazer-se representar, deverá ser
apresentado mandato com poderes especiais para representação na Assembléia, nos
termos da lei, em específico o §1º do Art. 126 da Lei 6.404/76, por instrumento público
ou particular, ficando dispensada o reconhecimento da firma. A Companhia adotará o
voto a distância na realização desta Assembleia, nos termos da Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481/09, possibilitando que o acionista exerça o direito
de voto (i) através da transmissão de instruções de preenchimento do Boletim de Voto
a Distância (a) ao seu agente de custódia que preste esse serviço, caso as ações
estejam depositadas em depositário central, ou (b) ao Itaú Corretora de Valores S.A.,
agente escriturador das ações de emissão da Companhia, caso as ações não estejam
depositadas em depositário central; ou (ii) por meio do envio do Boletim de Voto a
Distância diretamente à Companhia. Para informações adicionais acerca do exercício
do voto a distância, solicitamos aos acionistas que verifiquem as regras previstas na
Instrução CVM nº 481/09, bem como as orientações e prazos constantes do Boletim
de Voto a Distância e do Formulário de Referência da Companhia. RJ, 05/04/2021.
SAMUEL PAPELBAUM - Presidente do Conselho de Administração

O cigarro pode agravar a Covid-19,
inclusive os cigarros eletrônicos
Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização.

#VAPEVICIA | #VAPEMATA

vapevicia.org.br
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Argo II Transmissão
de Energia S.A.
CNPJ/MF n° 24.691.572/0001-22
Comentário de Desempenho - A Administração da Argo II Transmissão de Energia S.A. (“Companhia” ou “Argo II”), submete à apreciação de V. Sas. o seu Relatório da Administração e as Informações Financeiras Anuais com o relatório dos Auditores Independentes referente ao período findo
em 31 de dezembro de 2020. As Demonstrações Financeiras da Companhia foram elaboradas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas na Lei das Sociedades por Ações,
nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e nas regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários. Mensagem da Administração:
O Grupo Argo iniciou suas atividades em 2016 e tem como missão desenvolver o setor elétrico,
respeitando o interesse de todos os envolvidos, atuando de forma ética, eficiente e disciplinada.
Ao apresentar os resultados do período findo em 31 de dezembro de 2020, demonstramos nossa
intenção de ser uma Companhia arrojada e sempre na busca do equilíbrio entre disciplina financeira, responsabilidade ambiental e progresso social, através de desenvolvimento econômico. A
Companhia: A Argo II é uma sociedade por ações de capital fechado. Tem por objeto a exploração
de concessões de serviços públicos de transmissão de energia, prestados mediante a implantação,
operação e manutenção de instalações de transmissão e demais serviços complementares necessários à transmissão de energia elétrica. Essa atividade é regulamentada pela ANEEL - Agência
Nacional de Energia Elétrica, vinculada ao MME - Ministério de Minas e Energia. A Argo Energia
Empreendimentos e Participações detém 100% do capital da Companhia. No dia 28 de outubro
de 2016 o Consórcio Transmissão do Brasil II, foi vencedor do Lote 18 do Leilão de Transmissão nº
013/2015 (2ª etapa) - ANEEL, para a Concessão dos serviços públicos de transmissão contemplando a instalação e operação de Compensadores Síncronos na Subestação Janaúba 3, no norte do
estado de Minas Gerais. A homologação do resultado do Leilão foi publicada no Diário Oficial de 19
de dezembro de 2016. A assinatura do contrato de concessão foi em fevereiro de 2017. A Companhia estima finalizar a construção do empreendimento em janeiro de 2022, e o investimento total
previsto é de aproximadamente R$148.700. A RAP foi determinada em R$39.400 (valor original) e
atualizada para R$44.607 (valor para o ciclo 2020-2021) mais o acréscimo de PIS e COFINS, com
recebimento em cotas mensais. A RAP é corrigida anualmente pelo IPCA e será válida por todo o
prazo de operação comercial da Argo II.

Balanço patrimonial em 31/12/2020 e 2019 e 01/01/2019 (Em milhares de reais - R$)
31/12/2019 01/12/2019
Nota
(Reapre- (Reapreexplicativa 31/12/2020 sentado) sentado)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
4
174
63
66
Títulos e valores mobiliários
5
22.731
20.531
305
Despesas pagas antecipadamente
6
9
180
Impostos a recuperar
135
12
Outros créditos
71
250
Total do Ativo Circulante
22.985
20.729
813
Não Circulante
Ativo de concessão
7
380.772
156.766
14.899
Despesas pagas antecipadas imobilizado
8
93
7.802
Total do Ativo não Circulante
380.865
156.766
22.701
Total do Ativo
403.850
177.495
23.514
31/12/2019 01/12/2019
Nota
(Reapre- (ReaprePassivo e Patrimônio Líquido
explicativa 31/12/2020 sentado) sentado)
Circulante
Fornecedores
9
44.891
7.140
486
Obrigações tributárias
10
48
207
17
Encargos sociais e trabalhistas
11
119
7
Dividendos a pagar
14
902
113
8
Partes relacionadas
21
107
109
2
Outros passivos
126
Total do Passivo Circulante
46.193
7.576
513
Não Circulante
Financiamentos
12
151.422
61.913
Imposto de renda e contribuição social diferidos
18 b)
11.728
4.828
2.216
13.775
5.722
1.378
PIS e COFINS diferidos
13
Total do Passivo não Circulante
176.925
72.463
3.594
Patrimônio Líquido
Capital social
14
38.045
38.045
15.822
Reserva de lucro
14
142.687
59.411
3.585
Total do Patrimônio Líquido
180.732
97.456
19.407
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
403.850
177.495
23.514
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de reais - R$, exceto se de outra forma mencionado)
1. Informações gerais: A Argo II Transmissão de Energia S.A. (“Argo” ou “Companhia”) é uma
sociedade por ações de capital fechado, constituída em 1º de abril de 2016 e domiciliada à Rua
Tabapuã, 841 - 5º andar, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. A Companhia
tem por objeto a exploração de concessões de serviços públicos de transmissão de energia, prestados mediante implantação, operação e manutenção de instalações de transmissão e demais serviços complementares necessários à transmissão de energia elétrica. Essa atividade é regulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, vinculada ao Ministério de Minas e Energia
- MME. A Companhia é uma controlada integral da Argo Energia Empreendimentos e Participações
S.A. 1.1. Concessão: Em 28 de outubro de 2016, o Consórcio Transmissão do Brasil, formado pela
FTRSPE 3 Empreendimentos e Participações S.A. (1%) e FIP P2 Brasil Infraestrutura (99%), foi
declarado vencedor do Leilão Público nº 013/2015, realizado na B3, para a aquisição da Concessão
da Subestação Janaúba 3 - Compensadores Síncronos. A homologação foi publicada no Diário Oficial da União de 19 de dezembro de 2016. Em 10 de fevereiro de 2017, a Companhia assinou com
a União, por meio da ANEEL, o Contrato de Concessão nº 16/2017, que regula a Concessão de Serviço Público de Transmissão, pelo prazo de 30 anos, para a construção, implementação, operação
e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, compostas por dois Compensadores Síncronos de Reativos em 500Kv na Subestação Janaúba III, - 90/+150 Mvar cada, incluindo
transformadores elevadores e respectivas conexões, interligações de barramentos, barramentos,
instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio. A Companhia estima finalizar
a construção do empreendimento em janeiro de 2022, e o investimento total previsto é de aproximadamente R$148.700. A RAP foi determinada em R$39.400 (valor original) e atualizada para
R$44.607 (valor para o ciclo 2020-2021), com recebimento em cotas mensais. A RAP é corrigida
anualmente pelo IPCA e será válida por todo o prazo de operação comercial da Argo II. A receita que
será faturada aos usuários do sistema elétrico (distribuidoras, geradoras e grandes consumidores)
está garantida contratualmente, cujos termos são estabelecidos ao se firmar o Contrato de Uso do
Sistema de Transmissão - CUST entre o usuário e o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS.
De acordo com o Ofício Circular CVM nº 02/2020, de 10 de março de 2020, a Companhia vem
acompanhando atentamente os impactos do COVID-19 em seus negócios onde avalia constantemente os possíveis riscos de inadimplência, entretanto considera que as ações que o Governo vem
estruturando de suporte ao Setor de Energia Elétrica se mostraram eficientes para conter estes
riscos. Durante esse período de pandemia as obras na controlada Argo II sofreram uma paralização
devido ao decreto da prefeitura de Janaúba o qual não teve impacto relevante no cronograma de
andamento da obra. A Companhia implementou ações para garantir o fluxo normal de seus negócios e atividades, como: ampliação do trabalho remoto para as áreas de administrativas, postergação dos pagamentos de impostos, restrições de viagens, disponibilização de canal para orientação médica via telefone. Até o momento a Companhia não identificou impacto relevante aos negócios que pudessem requerer alguma mensuração nestas informações financeiras. A Companhia
apresentou em 31 de dezembro de 2020, capital circulante líquido negativo no montante de
R$23.031. A Administração da Companhia entende que possui liquidez satisfatória, mesmo com o
capital circulante líquido negativo, apresentando condições adequadas para cumprir as obrigações operacionais de curto prazo, bem como destaca o capital circulante líquido negativo será deduzido com uma parcela faltante da captação junto ao BNDES e com recursos próprios após a entrada em operação completa. 2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras: 2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras da Companhia foram
preparadas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro “IFRS - International
Financial Reporting Standards”, emitidas pelo “IASB - International Accounting Standards Board”,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil
compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e as orientações e interpretações dos pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis,
aprovados pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade que foram aprovadas pela Comissão de
Valores Mobiliários (CVM). A emissão das demonstrações financeira foi aprovada em 09 de abril de
2021. Após a emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as demonstrações financeiras.
Adicionalmente, a Administração considerou as orientações emanadas da Orientação OCPC 07,
emitida pelo CPC em novembro de 2014, na preparação das suas demonstrações financeiras de
forma que as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas,
estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Administração na sua gestão. As demonstrações financeiras estão expressas em milhares de reais (R$), arredondadas ao milhar mais
próximo, exceto quando indicado de outra maneira. 2.2. Base de elaboração: As demonstrações
financeiras individuais foram preparadas com base no custo histórico, exceto se indicado de outra
forma. 2.3. Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações financeiras individuais apresentadas em reais (R$), moeda funcional e de apresentação da Companhia. 2.4. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras individuais de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e as IFRS 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 revisadas de forma contínua. Já as alterações nas estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que estas estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. As principais áreas que envolvem estimativas e premissas são: (a) Ativo de
concessão: a Companhia identificou a existência de componente de financiamento significativo nos
contratos de concessão. A determinação da taxa de desconto do Ativo de concessão envolve julgamento significativo considerando os riscos e prêmios específicos de cada contrato de concessão.
(b) As margens de lucratividade referentes à prestação de serviços de: (i) construção e de melhoria;
e (ii) operação e manutenção, da infraestrutura de transmissão são determinadas com base nas
características e complexidade de cada contrato de concessão, incluindo a estimativa de recebimentos através da RAP do leilão em relação aos custos para a construção, de melhoria e de operação e manutenção da infraestrutura de transmissão. (c) Avaliação de instrumentos financeiros são utilizadas técnicas de avaliação que incluem informações que não se baseiam em dados observáveis de mercado para estimar o valor justo de determinados tipos de instrumentos financeiros. A nota explicativa nº 23 oferece informações detalhadas sobre as principais premissas utilizadas pela Companhia na determinação do valor justo de seus instrumentos financeiros, bem como
análise de sensibilidade dessas premissas. (d) Imposto de renda e contribuição social diferidos
ativos: são registrados ativos relacionados aos impostos diferidos decorrentes de diferenças temporárias entre as bases contábeis de ativos e passivos e as bases fiscais. Os impostos diferidos
ativos são reconhecidos à medida que a Companhia espera gerar lucro tributável futuro suficiente
com base em projeções e previsões elaboradas pela Administração. Essas projeções e previsões
incluem diversas hipóteses relacionadas ao desempenho da Companhia e fatores que podem diferir dos resultados reais. Em conformidade com a atual legislação fiscal brasileira, não existe prazo
para a utilização de prejuízos fiscais. Contudo, os prejuízos fiscais acumulados podem ser compensados somente ao limite de 30% do lucro tributável anual (vide nota explicativa nº 19). 3. Principais políticas contábeis: 3.1. Caixa e equivalente de caixa: Incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com vencimentos originais de três meses
ou menos, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. 3.2. Instrumentos financeiros: A IFRS 9 (CPC
48) simplificou o modelo de mensuração atual para ativos financeiros e estabeleceu três categorias
principais: (i) Custo amortizado; (ii) Valor justo por meio do resultado; (iii) Valor por meio do OCI Outros Resultados Abrangentes, dependendo do modelo de negócios e as características dos fluxos
de caixa contratuais. No que diz respeito ao reconhecimento e mensuração de passivos financeiros,
não houve mudanças em relação aos critérios atuais. A classificação e mensuração dos ativos e
passivos financeiros é conforme segue:
Ativo/Passivo Financeiro
Classificação
Caixa, equivalentes de caixa
Custo amortizado
Títulos e valores mobiliários
Valor justo através do resultado
Contas a receber - partes relacionadas
Custo amortizado
Contas a receber de clientes
Custo amortizado
Fornecedores
Custo amortizado
Financiamentos
Custo amortizado
Contas a pagar - partes relacionadas
Custo amortizado
3.3. Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos: A provisão para imposto de
renda é constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável
anual excedente a R$240. A contribuição social foi calculada à alíquota de 9% sobre o lucro tributável anual. O imposto de renda e a contribuição social diferidos foram calculados com base nas
diferenças temporárias no reconhecimento de receitas e despesas para fins contábeis e fiscais.
Impostos diferidos passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no período no qual se espera que o passivo seja liquidado, com base nas alíquotas previstas na legislação tributária vigente no fim de cada exercício, ou quando uma nova legislação tiver sido substancialmente aprovada.
3.4. Patrimônio líquido: Ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido. 3.5. Demonstração dos ﬂuxos de caixa: Elaborada pelo método indireto e apresentadas de acordo com a deliberação da CVM - Comissão de Valores Mobiliários nº 641, de 07 de outubro de 2010, que aprovou
o pronunciamento técnico CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa. 3.6. Reconhecimento
e mensuração de receita e do Ativo de concessão: A Companhia possui contrato de concessão de
transmissão de energia elétrica firmado com o Poder Concedente, que incluem obrigações de desempenho relacionadas à construção e melhoria da infraestrutura de transmissão de energia elétrica e à operação e manutenção dessa infraestrutura. Os contratos de concessão estabelecem que
mesmo após o cumprimento da obrigação de desempenho de construção ou melhoria da infraestrutura de transmissão, as subsidiárias da Companhia ainda devem cumprir com a obrigação de
desempenho de operação e manutenção com o objetivo de manter a disponibilidade da rede de
transmissão de acordo com as exigências da ANEEL. Uma vez que o direito incondicional à contraprestação da receita de construção ou melhoria da infraestrutura depende do cumprimento da
obrigação de desempenho de operação e manutenção, a receita é reconhecida em contrapartida de
um ativo de contrato de acordo com o CPC 47 (IFRS 15). Esse ativo de contrato passa ser classificado como Contas a Receber (ativo financeiro), a medida que a Companhia passe a ter direito incondicional à caixa. Após a entrada em operação da infraestrutura de transmissão a Companhia
será paga e remunerada através da Receita Anual permitida (RAP), cujos valores são determinados
no contrato de concessão e recebidos mensalmente pela Companhia pela disponibilização da infraestrutura de transmissão de energia. A RAP inclui a remuneração pela construção e melhoria da
infraestrutura, operação e manutenção e também um componente de remuneração financeira pelo
prazo do contrato . Entretanto, os contratos de concessão definem somente o valor total da RAP, isto
é, não estabelecem o valor da RAP por obrigação de desempenho. (a) Reconhecimento e mensuração de receita: As receitas provenientes da prestação de serviços são reconhecidas e mensuradas com base no CPC 47 (IFRS 15). Especificamente, a norma introduz um modelo de 5 passos para
o reconhecimento da receita: • Passo 1: Identificar o(s) contrato(s) com o cliente. • Passo 2:
Identificar as obrigações de desempenho definidas no contrato. • Passo 3: Determinar o preço da
transação. • Passo 4: Alocar o preço da transação às obrigações de desempenho previstas no
contrato. • Passo 5: Reconhecer a receita quando (ou conforme) a entidade atende cada obrigação de desempenho. A companhia reconhece receita conforme descrito abaixo: (i) Receita de construção: a obrigação de desempenho referente a construção da infraestrutura é satisfeita ao longo
do período de construção. A receita é reconhecida ao longo do tempo mensurando o progresso em
relação ao cumprimento total dessa obrigação de desempenho, com base no método de insumos.
Essa receita é mensurada tendo como base os custos de construção incorridos em relação aos
custos totais esperados, acrescidos de uma margem de lucratividade estabelecida pela Administração da Companhia. Eventuais ganhos ou perdas decorrentes de eficiência ou ineficiências na
construção são reconhecidos como custo de construção quando incorridos. Eventuais ganhos decorrentes de entrada em operação antecipada são reconhecidos ao final do período de construção.
(ii) Receita de remuneração do Ativo de concessão: refere-se a juros reconhecidos com base no
método linear que são mensurados com base em uma taxa de remuneração sobre o saldo do ativo
de contrato, que reflete uma transação de financiamento da construção da infraestrutura entre a
Companhia e o Poder Concedente. A taxa de remuneração do ativo de contrato é de 9,67% ao ano.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO (Em milhares de reais, exceto quando mencionado):
Estrutura Organizacional: Conforme Fato Relevante de 25 de março de 2020, o Grupo Energia nifestar eventuais situações de não-conformidade com seus princípios éticos: • Por telefone:
Bogotá S.A.E.S.P. e Red Electrica Brasil Holding Ltda. passam a ser os novos acionistas da Argo, 0800 377 8038; • Canal de Denúncia: www.canaldeetica.com.br/argoenergia; • Por e-mail:
detendo a totalidade das ações ordinárias da Companhia. Abaixo o organograma do Grupo Argo etica@argoenergia.com.br. Desempenho Econômico-Financeiro: As informações financeiras
Energia em 31 de dezembro de 2020:
anuais foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
que compreendem as disposições societárias, os pronunciamentos contábeis, interpretações
GRUPO ENERGIA
RED ELECTRICA
ITAÚ
e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pela
BOGOTÁ
BRASIL
UNIBANCO
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
45,215%
45,215%
9,570%
Demonstração do Resultado do Período
31/12/2020 AV% 31/12/2019 AV%
Receita operacional líquida
215.829 100%
136.690 100%
ARGO ENERGIA
Custo dos bens construídos e serviços prestados
(111.499) -52%
(76.024) -56%
EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES
Lucro bruto
104.330 48%
60.666 44%
Gerais e administrativas
(2.172) -1%
(737) -1%
EBITDA
102.158 47%
59.929 44%
Resultado financeiro
(11.138) -5%
(1.433) -1%
ARGO I
ARGO II
ARGO III
Imposto de renda e contribuição social
(6.945) -3%
(4.399) -3%
Lucro do período
84.075 39%
54.097 40%
Responsabilidade
Socioambiental:
Meio
Ambiente
e
Responsabilidade
Social:
A Companhia
100%
100%
100%
Governança Corporativa: A Argo II adota diretrizes claras de governança corporativa baseadas tem forte preocupação com relação aos impactos que suas atividades podem gerar à sociedade.
Por
isso,
estamos
sempre
atentos
aos
interesses
públicos,
buscando,
em
nossa
atuação um
em seu compromisso com a ética empresarial e a transparência em todas as áreas de atuação,
através do estabelecimento de um conjunto de princípios e normas destinadas a assegurar um comportamento respeitoso e uma atitude de diálogo com a sociedade, especialmente com as
comportamento ético e responsável pelo seu grupo de colaboradores. Estrutura de Governan- comunidades do entorno de nossos projetos, buscando também prevenir possíveis situações de
ça: A estrutura de governança da Argo Energia é composta por um Conselho de Administração conflito e risco. A Argo cumpre a legislação vigente em todas as suas atividades e preocupa-se
e uma Diretoria Executiva, que funcionam em conformidade com o Estatuto Social, além das com o desenvolvimento sustentável do seu negócio. As atividades da Argo incorporam o compodiretrizes estabelecidas no Código de Ética e Conduta e nas políticas de gestão. Conselho de nente socioambiental nas fases de planejamento, construção e operação dos projetos de transAdministração: O Conselho de Administração da Argo II é o órgão da administração respon- missão de energia, buscando contribuir para o desenvolvimento do setor elétrico e respeitando os
sável pela determinação das diretrizes estratégicas da Companhia, observando a missão, a interesses dos envolvidos. Todas as atividades da Argo são precedidas das licenças ambientais
visão e os princípios corporativos. Seu funcionamento é regulamentado pelo Estatuto Social. aplicáveis. Exigimos o mesmo padrão para nossos fornecedores e prestadores de serviço. A esConforme o Estatuto Social, o Conselho será composto por até 6 (seis) membros e seus respec- trutura de meio ambiente e responsabilidade social engloba as atividades de: (i) Mapeamento
tivos suplentes. Sempre que necessário, o Conselho de Administração se reúne para discutir e e Avaliação de Riscos e Impactos Socioambientais nas fases de: avaliação de novos negócios,
avaliar aspectos econômicos, sociais e ambientais que tenham impactos sobre os negócios e a pré-investimento, estudos ambientais para o licenciamento ambiental, implantação das obras
gestão da Argo Energia. Diretoria Executiva: A Diretoria da Argo II é responsável pela execução e O&M; (ii) Seleção e contratação de fornecedores qualificados; (iii) Mapeamento e engajamento
do planejamento estratégico e das diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração, prévio de stakeholders, incluindo comunidades e órgãos licenciadores e regulatórios; (iv) Incorconduzindo os negócios da companhia de acordo com seus princípios e valores. Ética e Con- poração das restrições, desafios e impactos ambientais ao longo do ciclo de vida dos projetos;
duta: A Argo II tem a sua atuação marcada pelos mais elevados padrões de ética e conduta (v) Implantação responsável de programas socioambientais; (vi) Relatórios periódicos de gestão
- acreditamos que este é um princípio fundamental para a perenidade de nossos negócios. A aos principais stakeholders. O licenciamento ambiental deste projeto é conduzido pelo IBAMA,
Companhia possui um código de ética que deve ser rigorosamente cumprido por todos os seus em Brasília, por meio do rito ordinário com EIA/RIMA. Este projeto possui interface com 5 órgãos
colaboradores e fornecedores. Conduzimos treinamentos periódicos com todos os nossos cola- intervenientes: Instituto do Patrimônio Histórico e Artísitico Nacional (IPHAN), Fundação Cultural
boradores e principais fornecedores, de maneira e difundir e implementar uma cultura de ex- Palmares (FCP), Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), Instituto Chico Mendes de Conservacelência na aplicação das melhores práticas de ética e compliance. A Companhia disponibiliza ção da Biodiversidade (ICMBIO), Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais
os seguintes canais de denúncia para que seus colaboradores e público em geral possam ma- (SEMA-MA). O projeto Argo I obteve a Licença de Instalação em 24 de janeiro de 2018. A gestão
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais - R$)
Nota
Subscrito e Reserva de capital ágio na
Reserva Reserva de
Lucros
explicativa integralizado
emissão de ações
legal
lucro acumulados
Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 (Reapresentado)
25.001
(9.179)
55
3.530
19.407
Aumento de capital
13.044
9.179
22.223
Lucro líquido do exercício
54.097
54.097
Constituição de reserva legal
488
(488)
Dividendos mínimos obrigatórios 1%
(93)
(93)
Reserva de lucro
55.338
(53.516)
1.822
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 (Representado)
38.045
543
58.868
97.456
Lucro líquido do exercício
14
84.705
84.705
Constituição de reserva legal
14
4.204
(4.204)
Dividendos mínimos obrigatórios 1%
14
(799)
(799)
Reserva de lucro
14
79.702
(79.702)
Saldos em 31 de Dezembro de 2020
38.045
4.747
133.912
180.732
(iii) Receita de operação e manutenção: seu reconhecimento tem início após o período de construção e entrada em operação da infraestrutura, à medida que a obrigação de operar e manter a disponibilidade da infraestrutura é cumprida. A receita é reconhecida ao longo do tempo mensurando
o progresso em relação ao cumprimento total dessa obrigação de desempenho, com base no método de insumos. Essa receita é mensurada tendo como base os custos de operação e manutenção
incorridos em relação aos custos totais esperados, acrescidos de uma margem de lucratividade
estabelecida pela Administração da Companhia. Eventuais ganhos ou perdas decorrentes de eficiência ou ineficiências na operação e manutenção são reconhecidos como custo quando incorridos.
Embora a receita seja reconhecida ao longo do tempo, o ciclo da receita de operação e manutenção
é mensal. (b) Reconhecimento e mensuração do Ativo de concessão: Conforme descrito acima o
Ativo de concessão é reconhecido em contrapartida da receita de construção ou melhoria da infraestrutura de transmissão. Adicionalmente, os contratos de concessão estabelecem que a Companhia deve construir e efetuar melhorias na infraestrutura de transmissão, sendo que e a contraprestação a ser paga pelo Poder Concedente por esse serviço de construção e melhoria será recebida pela Companhia ao longo do contrato de concessão. Como todos os 3 contratos de concessão
detidos pelas subsidiárias da Companhia têm prazo de 30 anos (conforme descrito nas notas explicativas 1 (a), (b) e (c)), a Companhia identificou a existência de componente de financiamento
significativo nos contratos de concessão. O montante do Ativo de concessão é mensurado com base
em uma modelagem financeira que desconta a valor presente os fluxos de recebimentos futuros
provenientes da RAP, com base em uma taxa de juros que representa o componente financeiro
embutido no fluxo de recebimentos. Essa taxa considera os riscos e prêmios específicos de cada
contrato de concessão. A receita de construção ou melhoria da infraestrutura de transmissão e a
receita de remuneração do ativo de contrato da concessão estão sujeitas ao diferimento do Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS cumulativos, registrados na conta “impostos diferidos” no passivo não circulante. 3.7. Reapresentação das Demonstrações Financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de
2019 e os saldos de abertura em 01 de janeiro de 2019: Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Administração revisou as estimativas contábeis relativas ao contas a receber do
ativo de concessão para atender ao Ofício-circular CVM SEP nº 04/2020 (para maiores entendimentos, vide nota explicativa 3.10) e concluiu pela necessidade da correção das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 para reconhecer estes efeitos. Por
essa razão, os balanços patrimoniais de 31 de dezembro de 2019 e 1º janeiro de 2019 estão sendo
reapresentados conforme previsto no CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro e no CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis. Os efeitos dos
ajustes contabilizados em decorrência da referida revisão, nos balanços patrimoniais em 31 de
dezembro de 2019 e em 1º de janeiro de 2019 e nas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo em 31
de dezembro de 2019 são apresentadas abaixo: (i) Revisão das premissas sobre a adoção do IFRS
15 (CPC 47), que define o ativo da concessão como ativo de contrato e os seus respectivos impactos
sobre os tributos diretos e indiretos. Balanços patrimoniais em 01 de janeiro de 2019 (Valores
expressos em milhares de Reais):
Impactos da retificação de erros
apresentados Ajustes não reapresentados
Ativo
01/01/2019 auditado
01/01/2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
66
66
Títulos e valores mobiliários
305
305
Impostos a recuperar
12
12
Despesas pagas antecipadamente
180
180
Outros créditos
263
(13)
250
814
(1)
813
Não Circulante
Despesas pagas antecipadamente
7.802
7.802
Ativo de concessão
10.250
4.649
14.899
18.052
4.649
22.701
Total de Ativos
18.866
4.648
23.514
Passivo
Circulante
Fornecedores
484
3
487
Obrigações tributárias
13
13
Dividendos a pagar
10
10
Contas a pagar - partes relacionadas
3
3
510
3
513
Não Circulante
Imposto de renda e contribuição social diferidos
491
1.725
2.216
PIS e COFINS diferidos
949
429
1.378
1.440
2.154
3.594
Patrimônio líquido
Capital social
15.822
15.822
Reservas de capital
55
(55)
Reserva de lucro
1.039
2.546
3.585
16.916
2.491
19.407
Total de Passivos
18.866
4.648
23.513
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de Reais):
Impactos da retificação de erros
apresentados Ajustes não reapresentados
Ativo
31/12/2019 auditado
31/12/2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
63
63
Títulos e valores mobiliários
20.531
20.531
20.594
20.594
Não Circulante
Ativo de concessão LP
104.243
52.523
156.766
Imposto a recuperar
135
135
104.378
52.523
156.901
Total de Ativos
124.972
52.523
177.495
Passivo
Circulante
Fornecedores
7.140
7.140
Obrigações tributárias
207
207
Encargos sociais e trabalhistas
7
7
Dividendos a pagar
103
10
113
Contas a pagar - partes relacionadas
109
109
7.566
10
7.576
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos
61.913
61.913
Imposto de renda e contribuição social diferidos
2.876
1.952
4.828
PIS e COFINS diferidos
3.805
1.917
5.722
68.594
3.869
68.594
Patrimônio líquido
Capital social
38.045
38.045
Reservas de capital
543
(543)
Reserva de lucro
10.223
49.188
59.411
48.811
48.645
97.456
Total de Passivos
124.971
52.524
177.495
Demonstração do resultado - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro 2019 - (Valores expressos
em milhares de Reais):
Impactos da retificação de erros
apresentados Ajustes não reapresentados
31/12/2019 auditado
31/12/2019
Receita líquida
91.137
45.553
136.690
Custo do Bens Contruídos e Serviços Prestados
(76.030)
6
(76.024)
Lucro bruto
15.407
45.559
60.666
Gerais e administrativas
(737)
(737)
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras
líquidas
14.370
45.560
59.928
Receitas financeiras
924
924
Despesas financeiras
(2.357)
(2.357)
Resultado financeiro líquido
(1.433)
(1.433)
Resultado antes do imposto de renda e da
contribuição social
12.937
45.559
58.495
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(3.172)
(1.226)
(4.398)
Lucro líquido do exercício
9.765
44.332
54.097
Demonstrações de resultado abrangente - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro 2019 (Valores
expressos em milhares de Reais)
Impactos da retificação de erros
apresentados Ajustes não reapresentados
31/12/2019 auditado
31/12/2019
Lucro líquido do exercício
9.765
44.332
54.097
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente
9.765
44.332
54.097
Demonstração de ﬂuxo de caixa - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro 2019 (Valores expressos
em milhares de Reais):
Impactos da retificação de erros
apresentados Ajustes não reapresentados
31/12/2019 auditado
31/12/2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido do exercício
9.765
41.957
54.097
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício com o
caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição social diferidos
2.876
3.923
2.612
Provisão para PIS e COFINS diferidos
2.856
1.328
4.344
Remuneração do ativo de concessão
(7.722)
2.125
(5.597)
Receita do ativo de contrato
(7.864)
7.864
Receitas de aplicações financeiras - títulos e
valores mobiliários
(924)
(924)
Juros sobre empréstimos
888
888
Caixa gerado pelas operações
(125)
57.197
55.420
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber (ativo de concessão)
(71.828)
(64.443)
(136.271)
Impostos a recuperar
(134)
12
(122)
Despesas pagas antecipadamente
7.982
7.982
Outros créditos
263
(263)
Títulos e valores mobiliários
(19.302)
(19.302)
Fornecedores
77
6.576
6.653
Obrigações tributárias
7
182
189
Imposto de renda e contribuição social pagos
194
(187)
7
Partes relacionadas
106
5
111
104
104
Dividendos a pagar
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
(83.251)
(326)
(85.230)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Captação de empréstimos
61.025
249
61.274
Aumento de capital
22.223
77
23.952
Caixa líquido gerado pelas atividades de
financiamento
83.248
326
85.227
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa
(3)
(3)
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período
63
63
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
66
66
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa
(3)
(3)
(a) A Companhia realizou a revaliação do ativo de contrato de acordo com os requerimentos do
oficio circular CVM 04/2020, que determina a aplicação de magem de construção e O&M nessas
duas obrigações de desempenho, bem como utilização da taxa de desconto depois da alocação
das margens dessas obrigações. (b) Impacto dos impostos diferidos sobre a adoção do ativo de
contrato. (c) Efeito dos ajustes foram refletidos no patrimônio líquido. 3.8. Redução ao valor recuperável (“impairment”): a. Ativos ﬁnanceiros: Um ativo de contrato não mensurado pelo valor
justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência
objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável, que pode ocorrer após o reconhecimento inicial desse ativo e que tenha um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados. A
Companhia avalia a evidência de perda de valor para recebíveis e títulos de investimentos mantidos até o vencimento, tanto no nível individualizado, como no nível coletivo, para todos os títulos
significativos. Recebíveis e investimentos mantidos até o vencimento que não são individualmente
importantes são avaliados coletivamente quanto à perda de valor por agrupamento desses títulos

com características de risco similares. A redução do valor recuperável de um ativo de contrato
é reconhecida como segue: (i) Custo amortizado: pela diferença entre o valor contábil e o valor
presente dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juros efetiva original do
ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão. Quando
um evento subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada no resultado. b. Ativos não ﬁnanceiros: Os ativos não financeiros com vida
útil indefinida são testados anualmente para a verificação se seus valores contábeis não superam
os respectivos valores de realização. Os demais ativos sujeitos à amortização são submetidos ao
teste de “impairment” sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indiquem que o valor
contábil possa não ser recuperável. 3.9. Normas e interpretações novas e revisadas aplicáveis
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020: Novas normas e interpretações ainda não
efetivas: Uma série de novas normas ou alterações de normas e interpretações serão efetivas para
exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2021. A Companhia não adotou essas alterações
na preparação destas demonstrações financeiras e não planeja adotar estas normas de forma
antecipada. IFRS 9/CPC 48, IAS 39/CPC 08; IFRS 7/CPC 40; IFRS 4/CPC 11; e IFRS 16/CPC 06
(R2): Adição de novos requisitos de divulgação sobre os efeitos trazidos pela reforma da taxa de
juros referenciais (IBOR). Vigência a partir de 01 de janeiro de 2021. A administração não espera
que esta nova norma ou modificação possa ter impacto significativo nas Demonstrações Contábeis.
IAS 37/CPC 25: Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. Especificação de quais
custos uma empresa deve incluir ao avaliar se um contrato é oneroso. Os custos diretamente
relacionados ao cumprimento do contrato devem ser considerados nas premissas de fluxo de caixa
(Ex.: Custo de mão-de-obra, materiais e outros gastos ligados à operação do contrato). Vigência a
partir de 01 de janeiro de 2022. IAS 16/CPC 27: Ativo Imobilizado. Permitir o reconhecimento de
receita e custos dos valores relacionados com a venda de itens produzidos durante a fase de testes
do ativo. Vigência a partir de 01 de janeiro de 2022. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda
não emitiu pronunciamento contábil ou alteração nos pronunciamentos vigentes correspondentes
a todas as novas IFRS. Portanto, a adoção antecipada dessas IFRS não é permitida para entidades
que divulgam as suas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil. 3.10. Ofício-circular CVM SEP nº 04/2020: A Comissão de Valores Mobiliários - CVM,
através do Ofício Circular nº 04/2020 de 1º de dezembro de 2020, forneceu orientação quanto a
aspectos relevantes do CPC 47 e do CPC 48 (equivalentes às IFRS 15 e IFRS 9, respectivamente)
para as companhias transmissoras de energia elétrica principalmente relacionados a: (i) determinação e atribuição de margem de implementação da infraestrutura ao longo do período das obras;
(ii) aplicação de taxa implícita de desconto os ativos dos contratos de concessão; (iii) orientação
quanto a classificação dos ativos da Lei 12.783 - SE como Ativo de contrato; e (iv) segregação
em rubrica especifica na Demonstração de Resultado da receita de remuneração dos ativos da
concessão. Os efeitos da aplicação deste oficio estão demonstrados na nota explicativa nº 3.7.
31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019
4. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e depósitos bancários
4
66
Títulos de renda fixa CDB (*)
170
63
Total
174
63
66
(*) Referem-se a aplicações financeiras em títulos privados representadas, substancialmente, por
Certificados de Depósito Bancário - CDBs e operações compromissadas de compra e revenda de
CDBs, as quais possuem liquidez imediata e rendimentos atrelados à variação do Certificado de
Depósito Interbancário - CDI. O rendimento médio da carteira em 31 de dezembro de 2020 e 2019
foi de 20% do CDI, e todas as aplicações são de alta liquidez e prontamente conversíveis em um
montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um baixo risco de mudança de valor.
31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019
5. Títulos e valores mobiliários
Fundo Santander Referenciado DI (*)
22.731
20.531
305
Total
22.731
20.531
305
(*) Aplicações financeiras que representam investimentos no Fundo Santander Referenciado DI,
referenciado na variação do CDI, com remuneração média de 94% do CDI em 31 de dezembro de
2020 (101,30% no exercício findo em 31 de dezembro de 2019). A carteira do Fundo é composta
exclusivamente por títulos de renda fixa, distribuídos entre títulos públicos federais, operações
compromissadas, cotas de fundos e outros títulos de instituições financeiras.
31/12/2020 31/12/2019 01/12/2019
6. Despesas pagas antecipadamente
Seguros a apropriar
9
689
Conta garantida - ativo de concessão (*)
7.293
9
7.982
Total
Circulante
9
180
Não circulante
7.802
Refere-se à apólice do seguro-garantia de fiel cumprimento das obrigações assumidas pela Companhia conforme descrito na nota explicativa nº 21.
31/12/2019
01/01/2019
7. Ativo da concessão
31/12/2020 (reapresentado) (reapresentado)
Receita de construção
349.069
150.209
13.938
Remuneração do contas a receber
31.703
6.557
961
Total
380.772
156.766
14.899
Não circulante
380.772
156.766
14.899
31/12/2020 31/12/2019
Margens de Obrigações de Performance
Margem de Construção (*)
Receita
198.860
136.271
Custos
(110.942)
(76.288)
Margem (R$)
87.918
59.983
Margem Percebida (%)
44%
44%
A movimentação do saldo de contas a receber (ativo da concessão) é como segue:
14.899
Saldo em 01/12/2018 (reapresentado)
Receita de construção
136.271
Remuneração do ativo de concessão
5.596
Saldo em 31/12/2019 (reapresentado)
156.766
Receita de construção
198.860
Remuneração do ativo de concessão
25.146
Saldo em 31/12/2020
380.772
Custo
8. Imobilizado
Máquinas e Equipamentos
92
Móveis e utensílios
1
Total
93
A movimentação do imobilizado em 31 de dezembro de 2019 é como segue:
Saldos em
Saldos em
31/12/2019
Adições 31/12/2020
Máquinas e Equipamentos
92
92
Móveis e utensílios
1
1
Total
93
93
31/12/2020 31/12/2019 01/12/2019
9. Fornecedores
Materiais e serviços - ativo em construção
44.095
7.039
460
Outros
796
101
25
Total
44.891
7.140
487
31/12/2020 31/12/2019 01/12/2019
10. Obrigações tributárias
Contribuição Social
34
1
ICMS - diferencial de alíquota
9
12
ISS de terceiros
30
111
6
Outros tributos
9
50
11
Total
48
207
18
31/12/2020 31/12/2019 01/12/2019
11. Encargos sociais e trabalhistas
Salários
11
Provisão de bônus
26
Provisão de férias
38
5
Encargos trabalhistas
44
2
Total
119
7
12. Financiamentos
Juros inJuros incorridos e
corridos e
despesas
despesas
Instituição
Saldo em Capta- amortiza- Saldo final Capta- amortiza- Saldo final
financeira
31/12/2018 ções
das 31/12/2019 ções
das 31/12/2020
BNDES (a)
- 63.800
855
64.655 79.754
10.981
155.390
(-) Custos a
amortizar
- (2.775)
33
(2.742) (1.341)
115
(3.968)
Total
- 61.025
888
61.913 78.413
11.096
151.422
Classificados como:
Não circulante
61.913
151.422
(a) Em 17 de julho de 2019, a Argo II celebrou, com a interveniência da Companhia, o Contrato
de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 19.2.0290.1 junto ao BNDES, mediante a abertura de crédito no valor de R$152.180, destinado à implantação das instalações de transmissão
objeto do Lote 18 do Leilão ANEEL nº 13/2015 - Segunda Etapa, de 28 de outubro de 2016, conforme previsto no Contrato de Concessão de Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº
16/2017-ANEEL, de 10 de fevereiro de 2017, e posteriores aditivos. Em 31 de dezembro de 2020, o
total captado foi de R$79.754 (R$63.800 em 31 de dezembro de 2019). O financiamento será remunerado de IPCA adicionado de 4,49% de juros. Esse financiamento será pago em 247 (duzentos
e quarenta e sete) prestações mensais e sucessivas e a amortização iniciará em 15 de setembro
de 2022, com liquidação prevista para 15 de março de 2043. Vencimento das parcelas de longo
prazo: Em 31 de dezembro de 2020, os vencimentos a longo prazo têm a seguinte composição:
31/12/2020
2022
2.041
2023
6.194
2024
6.302
2025
6.415
2026 em diante
134.438
Total
155.641
Garantias: Fianças bancárias e garantias usuais de projeto, tais como: • Penhor da totalidade
das ações de emissão da Argo II; • Cessão fiduciária de recebíveis e direitos emergentes do contrato de concessão. Cláusulas restritivas: A Companhia possui cláusulas restritivas contratuais
atreladas ao financiamento do projeto, as quais podem, em caso de não conformidade, levar ao
vencimento antecipado da dívida. Essas cláusulas estão relacionadas a índices financeiros, tais
como: cobertura do serviço da dívida, endividamento, liquidez e de obrigações operacionais. A
Companhia possui a seguinte cláusula: • Índice de Cobertura do Serviço da Dívida - ICSD. O
ICSD é calculado a partir da divisão da geração de caixa da atividade pelo serviço da dívida, com
base em informações registradas nas demonstrações contábeis regulatórias auditadas, com base
em períodos de verificação a cada 12 meses. A Companhia deve atingir o ICSD de no mínimo 1,3
(um inteiro e três décimos). De acordo com o contrato de financiamento, as cláusulas restritivas
financeiras são exigíveis a partir da amortização do principal que se dará em 15 de setembro de
2022.13. PIS e COFINS diferidos: O diferimento do PIS e da COFINS é relativo à 3,65% das receitas
de implementação da infraestrutura e remuneração do ativo da concessão. Conforme previsto na
Lei nº 12.973/14 e pela interpretação técnica ICPC 01 (IFRIC 12). A liquidação desta obrigação diferida ocorrerá à medida que a Companhia receber as contraprestações determinadas no contrato
de concessão mencionado na nota explicativa nº 1. A movimentação para os exercícios findos em
31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 é demonstrada a seguir:
949
Saldos em 31 de dezembro de 2018 (reapresentado)
Reversão provineniente de alteração do regime de apuração
(576)
Constituição
53.499
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (reapresentado)
5.722
Constituição
8.053
Saldos em 31 de dezembro de 2020
13.775
Classificado como:
Não circulante
13.775
14. Patrimônio líquido e capital social: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o capital subscrito
era de R$38.045, totalmente integralizado, sendo representado por 360.549.745 ações ordinárias e
38.155.607 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. A composição
do capital social subscrito da Companhia é como se segue:
31/12/2020
31/12/2019
Ações
Ações
Acionistas
ordinárias %
ordinárias %
Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A.
38.045.0000 100
38.045.0000 100
Total
38.045.0000 100
38.045.0000 100
Reserva legal: De acordo com o previsto no artigo 193 da Lei nº 6.404/76, 5% do lucro líquido do
exercício deverá ser utilizado para constituição de reserva legal, que não pode exceder 20% do
capital social. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia destinou R$4.204 para constituição da
reserva legal. Retenção de lucros: Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia destinou R$79.073
para constituição de reserva de retenção de lucros com o objetivo de preservar os investimentos
futuros para conclusão da linha de transmissão de acordo com o orçamento de capital e planejamento estratégico da Companhia. Dividendos: Conforme o Estatuto Social, os acionistas têm
direito a dividendo mínimo obrigatório de 1% do lucro líquido da Companhia, ajustado nos termos

ambiental de obras é gerenciada por equipe interna com o apoio de consultorias especializadas.
Ao todo, 26 programas socioambientais encontram-se em execução no âmbito do PBA (Plano
Básico Ambiental), PBAQ (Plano Básico Ambiental Quilombola), PACM (Plano de Ação de Controle
da Malária) e Programa de Gestão do Patrimônio Cultural (Imaterial e Arqueológico). Gestão de
Pessoas: A Argo valoriza não apenas o desempenho financeiro e de seus negócios, mas também
valoriza seu capital humano. A Companhia possui uma cultura corporativa de excelência e seus
colaboradores seguem os mesmos princípios e valores na realização de suas atividades diárias,
alinhados à visão e missão do grupo. Queremos ser uma Companhia altamente admirada no
setor, e seis valores sustentam essa visão: • Postura Ética; • Eficiência; • Segurança; • Rentabilidade; • Espírito Empreendedor; • Entusiasmo. Assim, todas as estratégias de recursos
humanos, ações e investimentos realizados na área estão alinhadas a essa visão de excelência
e visam o desenvolvimento, a qualidade de vida, a motivação e consequentemente o sucesso da
Companhia. Número de Colaboradores: A Argo II, em 31 de dezembro de 2020, tem seu quadro
composto por 5 profissionais. A equipe de gestão é formada por profissionais experientes no setor de energia e toda a equipe é formada por colaboradores e parceiros que têm o resultado, a
ética e a segurança no trabalho como valores fundamentais. Seleção e Atração de Talentos: Os
processos de Recrutamento e Seleção da Argo são conduzidos pelo RH da Companhia, que busca
no mercado as melhores soluções e candidatos para cada vaga, observando, especialmente, a
igualdade de tratamento e de oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Com essa prática
a Companhia propicia expectativa de crescimento profissional, retém seus talentos e valoriza seu
capital humano. A Argo possui um programa de estágio para a formação para jovens talentos.
O objetivo é estruturar o processo de aperfeiçoamento profissional desses jovens e prover novos
profissionais em médio prazo. Treinamento e Desenvolvimento: A área de recursos humanos
desenvolve ações de treinamentos em diversas áreas de conhecimento, formações para liderança, além de processos de coaching e mentoring, abrindo oportunidades para o aprimoramento
de competências, habilidades e conhecimentos que contribuam para o alcance de objetivos da
Companhia. A Argo também avalia o desempenho da sua equipe por meio de uma Avaliação de
Desempenho 360º baseada em metas e competências da empresa. Após o processo de avaliação
é realizado um Comitê de Calibragem com a Diretoria para construção do 9Box da empresa, com
objetivo de traçar planos de retenção, desenvolvimento e recuperação dentro do time da Argo.
Remuneração e Benefícios: O pacote de remuneração e benefícios oferecido pela Argo II aos
seus colaboradores é alinhado às melhores práticas do mercado. A Companhia também concede
aos seus colaboradores todos os benefícios previstos na Consolidação das Leis Trabalhistas,
além de benefícios adicionais e subsídios sociais. Qualidade de Vida: A Argo II, consciente da
importância do desenvolvimento integral do indivíduo, promove boas práticas no seu modelo de
gestão e ações como: programa de segurança do trabalho, palestras de saúde, prevenção de
doenças e bem-estar, subsídio para academia, disponibilização de frutas durante o expediente de
trabalho, a fim de contribuir com uma melhor qualidade de vida no trabalho e com o equilíbrio dos
profissionais do grupo. Auditores Independentes: m
m
m
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Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro por ação)
Nota
31/12/2019
explicativa 31/12/2020 (reapresentado)
Receita Líquida
15
215.829
136.690
Custo do Bens Construídos e Serviços Prestados
16 (111.499)
(76.024)
Lucro Bruto
104.330
60.666
Despesas Operacionais
Gerais e administrativa
16
(2.172)
(737)
Lucro Operacional antes do Resultado
Financeiro
102.158
59.928
Resultado Financeiro
Receitas financeiras
17
678
924
Despesas financeiras
17 (11.816)
(2.357)
(11.138)
(1.433)
Lucro Operacional antes do Imposto de Renda e
Contribuição Social
91.020
58.495
Imposto de Renda e Contribuição
Social
Correntes
18 a)
(46)
(28)
Diferidos
18 a)
(6.899)
(4.370)
Lucro Líquido do Exercício
84.075
54.097
Demonstrações do resultado abrangente para os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019
(Em milhares de reais - R$)
31/12/2019
31/12/2020 (reapresentado)
Lucro Líquido do Exercício
84.075
54.097
Outros resultados abrangentes
Resultado Abrangente Total do Exercício
84.075
54.097
Demonstrações dos ﬂuxos de caixa para os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em
milhares de reais - R$)
Nota
31/12/2019
explicativa 31/12/2020 (reapresentado)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido do exercício
84.075
54.097
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício com o
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição social diferidos
18 (a)
6.900
2.612
Provisão para PIS e COFINS diferidos
13
8.178
4.344
Remuneração do ativo de concessão
7 (25.145)
(5.597)
Receitas de aplicações financeiras - títulos e
valores mobiliários
17
(678)
(924)
Juros sobre financiamentos
12
11.096
888
Caixa gerado pelas operações
84.426
55.420
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber (ativo de concessão)
7 (198.859)
(136.271)
Impostos a recuperar
134
(122)
Despesas pagas antecipadamente
6
(9)
7.982
Outros créditos
9
(117)
Títulos e valores mobiliários
(1.522)
(19.302)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
9
37.798
6.653
Imposto de renda e contribuição social pagos
Encargos e obrigações trabalhistas
11
112
189
Obrigações tributárias
10
(159)
7
Partes relacionadas
(2)
111
Dividendos a pagar
(11)
104
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
(78.209)
(83.229)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de imobilizado e intangível
(93)
(93)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Captação de financiamentos
12
78.413
61.274
Aumento de capital
23.952
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
78.413
85.226
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa
111
(3)
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
4
174
63
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
4
63
66
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa
111
(3)
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atesta que aplicativos sa. Ela também se tornou aplicativo por assédio se16 Financeiro
de namoro são meios que a mulher mais jovem dos xual, alegando que seu exgeram fortunas. Isso acon- Estados Unidos a levar sua -chefe e ex-parceiro, Justin
teceu com a norte-ameri- empresa para o mercado de Mateen, a insultou e a encaArgo II Transmissão de Energia S.A. - CNPJ/MF n° 24.624.551/0001-94
cana
Whitney Wolfe, de 31 ações, citou a publicação. minhou
mensagens
de texadoção do CPC 47, estes ativos foram classificados como ativos de contratos, registrados a custo
Próximos
Entre 13 e
Entre 25 e 37 meses em
12 meses
24 meses
36 meses
diante
amortizado. • Fornecedores e outras obrigações: o valor justo aproxima-se do seu valor contábil,
anos,
que
é
a
bilionária
mais
Nascida
em
Salt
Lake
City,
to
ameaçadoras.
44.937
uma vez que tem prazo de pagamento abaixo de 60 dias. • Financiamentos: são reconhecidos Fornecedores
20.036
43.413
182.164
inicialmente pelo valor justo diminuídos de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o re- Financiamentos
Total
44.937
20.036ano 43.413
182.164
conhecimento inicial,
os financiamentos
são medidos pelo
custo amortizado
utilizando
do método
jovem
(não
herdeira)
do
EUA,
Wolfe
conhecia
o
neNo
mesmo
em
que
dos juros efetivos. Fatores de risco financeiro: As atividades da Companhia as expõem a diversos Análise de sensibilidade: A Companhia realiza análise de sensibilidade dos principais riscos aos
riscos financeiros: risco de crédito, risco de capital, risco de mercado e risco de liquidez. Risco de quais seus instrumentos financeiros estão expostos, basicamente representados por variação
mundo,
com
uma(ativofortuna
gócio
decomnamoro
online
háverificarseu
relacionamento
comaos oquais
de juros. Para
a sensibilidade
dos indexadores nos investimentos
crédito: Salvo pelas
contas a receber
da concessão) e aplicações
financeiras
bancos das taxas
de primeira linha, da Companhia não possuem outros saldos a receber de terceiros contabilizados a Companhia está exposta na data-base 31 de dezembro de 2020, foram definidos três cenários
diferentes:
O
cenário
I
(provável)
considera
o
cenário
esperado
para
os
próximos
12 meses a partir
de
US$
1,5fato,bilhão
(cercabaixo.deA RAP deanos:
ela
foi a cofundadora Tinder acabou, ela fundou
no período.
Por esse
esse risco é considerado
uma empresa
de transmissão
é recebida das empresas que utilizam sua infraestrutura por meio de Tarifa de Uso do Sistema de de 31 de dezembro de 2020, tendo como base as taxas de juros futuras observadas na data-base
financeiras, disponíveis no website da BM&F Bovespa (CDI), Boletim Focus
Transmissão
TUST. Essa tarifa resulta
do rateio entre os usuários
Integrado de Trans- das demonstrações
R$
8,3- bilhões),
conforme
a doe Sistema
vice-presidente
de markea Bumble, com o bilionámissão SIM de alguns valores específicos, a RAP de todas as transmissoras, os serviços prestados (IPCA) e a manutenção da TJLP. Para os riscos de variação do CDI que é base para atualização
pelo ONS e os encargos regulatórios. O Poder Concedente delegou às geradoras, às distribuidoras, de parte substancial das aplicações financeiras, de acordo com taxas referenciais de mercado
para osaplipróximos 12 meses
2,75% ao ano,Andrey
para o IPCA, é deAndreev.
4,52% e a TJLP para
revista
Forbes.
ting do
um dos
rioé derusso
aos consumidores
livres, aos exportadores e aos importadores o pagamento
mensalTinder,
da RAP, que, projetadas
por ser garantida pelo arcabouço regulatório de transmissão, se constitui em direito contratual remuneração da dívida, cuja posição em 31 de dezembro de 2020 é de 4,55% ao ano. Os cenários II
e
III
consideram
os
rendimentos
auferidos
caso
haja
uma
depreciação
de
25%
e 50%, respectivaincondicional
de receber foi
caixa ouconquistado
outro ativo financeiro; desse modo,
o risco de crédito
é baixo.populares do
O título
cativos
mais
Embora também fosse
um
Risco de capital: A Companhia administram seu capital para assegurar a continuidade de suas mente, na variável de risco considerada. O resumo dos diferentes cenários é demonstrado abaixo:
Cenário
atividades normais, ao mesmo tempo em que maximizam o retorno a todas as partes interessadas
em
fevereiro,
quando
a co-do saldomundo
nessa
de namoro,
Instrumentos financeiros Riscoaplicativo Nota
Total
I tinha
II
III
ou envolvidas
em suas operações,
por meio da otimização
das dívidas e do
patrimônio.área.
Risco de mercado: A utilização de instrumentos financeiros pela Companhia tem como objetivo
proteger seus ativos e passivos, minimizando a exposição a riscos de mercado, principalmente
no que diz respeito às oscilações de taxas de juros, índices de preços e moedas. A Companhia
não pactuaram contratos de derivativos para fazer “hedge” contra esses riscos; porém, estes são
monitorados pela Administração, que periodicamente avalia a exposição da Companhia e propõe
estratégia operacional, sistema de controle, limite de posição e limites de créditos com os demais
parceiros do mercado. A Companhia também não praticam aplicações de caráter especulativo nem
outros ativos de risco. O principal risco de mercado ao qual a Companhia está relacionado às taxas
de juros. A Companhia aplicam substancialmente seus recursos em títulos de renda fixa, sendo a
maior parte destes alocada em CDBs e em títulos privados substancialmente lastreados em CDBs.
Os saldos que apresentam risco de taxas de juros são: (i) caixas e equivalentes; e (ii) títulos e valores mobiliários. Risco de liquidez: A responsabilidade pelo gerenciamento do risco de liquidez é da
Administração da Companhia e que gerencia o risco de liquidez de acordo com as necessidades de
captação e gestão de liquidez de curto, médio e longo prazos, mantendo linhas de crédito de captação de acordo com suas necessidades de caixa, combinando os perfis de vencimento de seus ativos
e passivos financeiros. A tabela a seguir analisa os passivos financeiros da Companhia por faixa
de vencimento, correspondentes ao período remanescente entre a data do balanço patrimonial e a
data contratual do vencimento. Em 31 de dezembro de 2020, os valores divulgados na tabela são
os fluxos de caixa não descontados contratados:

Segundo Wolfe, a intenção aplicativo
também
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site deMercantil
sua eml no
Monitor
Quarta-feira,
14 depossui
abril de 2021
foi dar às mulheres maior um espaço para encontrar presa, expressando também
poder de decisão, fórmula novos amigos, e outro para seu apoio ao movimento
que se mostrou eficaz com gerar contatos profissionais. Black Lives Matter.
o sucesso da empresa. Em
Como parte da expanMesmo com pandemia
financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. ResponNossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. sabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obnovembro
de
2019,
Andreev
são
dos
negócios,
Wolfe
de
Covid-19,
o emBumble
re-de
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir inti- ter segurança razoável de que as demonstrações
financeiras tomadas
conjunto, estão livres
tulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos in- distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
dependentes
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receita
demas não
US$
417de
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas nor- detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraudepois
com para
um
discurso
milhões
nos primeiros
nove
mas.
Acreditamosaquecompanhia
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aumennas
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demonstrações financeiras.
Como partede
da auditoria
realizadaum
de acordo
com as normas
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e saldos de abertura em 1 de janeiro de 2019 pelas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo
razões mencionadas na referida nota explicativa nº 3.7. Não fomos contratados nem foram contrata- profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção
dooutrosempresário
dos direitos
“Es- to significativo em compados
auditores para auditar,russo.
revisar ou aplicar quaisquer outros procedimentos
sobre as altera-humanos.
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planeções em relação as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de jamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidêndezembro
e, portanto, não expressamos
opinião ou qualquer tou
forma de mais
asseguraçãodedicada
sobre cia de auditoria
Ode 2019Bumble
foi criado
do
quee suficienteração
aos nossa
US$
milhões
apropriada
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opinião.363
O risco de
não detecção de
estas demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Nossa opinião não contém ressalva relacio- distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
nada a esse assunto. Outros assuntos - Auditoria das demonstrações financeiras do exercício envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
como
um
aplicativo
de
nanunca
a
ajudar
a
promover
obtidos
no
mesmo
período
anterior: As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram anterior- intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planemente auditadas por outros auditores independentes, que emitiram relatório datado em 30 de março jarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de exdemoro,
2020, sem modificação.
informações
acompanham as demonstrações
financeiras
e pressarmos
mas Outras
com
o que
tempo
a igualdade
de
gênero
esobre
acadocontroles
ano
anterior.
opinião
a eficácia dos
internos
da Companhia. • Avaliamos a adequação
o relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras informações

Caixa e equivalentes
Redução do CDI
4
174
5
4
2
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgaTítulos e valores mobiliários Redução do CDI
5
22.731
625
469 313 que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras ções feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da
Total
22.905
630
472 315 não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de audi- base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
Financiamentos (*)
Aumento do IPCA
12 155.641 7.035 5.276 3.517 toria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responTotal
155.641 7.035 5.276 3.517 sabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em
forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia . Se concluirmos que existe incerteDiretoria
za relevante, devemos
chamar SEGURADORA
atenção em nosso
naEauditoria
ou, de outra
INVESTPREV
S.A. relatório de auditoria para as respectivas divulgaINVESTPREV SEGUROS
PREVIDÊNCIA
S.A. forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabaPaulo Heli Alves Ferreira - Diretor de RI e Finanças
demonstrações
financeiras ou
incluir
em nossa opinião, se as divulgações forem
lho realizado,
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeri- ções nas
CNPJ
nº 42.366.302/0001-28
- NIRE
Nº modificação
35300538757
- NIRE: 35300555571
Thiago Borges Martins - Controller - CRC/RJ 116409/OCNPJ nº 17.479.056/0001-73
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
dos
a
comunicar
esse
fato.
Não
temos
nada
a
relatar
a
este
respeito.
Responsabilidades
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adminisEDITAL DE CONVOCAÇÃO
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais CONVOCAÇÃO
data
de
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relatório.
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tração pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável
pelaconvocados
elaboração eosadequaFicam
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Examinamos as demonstrações financeiras da Argo II Transmissão de Energia S.A. (Companhia), que Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Ac- údo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se da
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Nos termos da Instrução Normativa
DREI nº0979,
14 de
de2021
abril de 2020, os Acionistas que não
São Paulo,
de de
abril
patrimonial e financeira, da Argo II Transmissão de Energia S.A. em 31 de dezembro de 2020, o de- tábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração
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link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQyZTkyMzktMmFkZS00YTE5LWE2N2ItODQ1ZjU0NGM1ONzA5NjE5MDktYWY2Ni00Y2U3LWI2ODYtN2I4NWM3ZGVkYzc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999dbGYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a
-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo
%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua
apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro
admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março
documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março de 2021. GERALDO HENRIQUE DE CASTRO - Presidente.
de 2021. THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA - Presidente.
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Argo III Transmissão
de Energia S.A.
CNPJ/MF n° 27.847.022/0001-48
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO (Em milhares de reais, exceto quando mencionado):
Comentário de Desempenho - A Administração da ARGO III Transmissão de Energia S.A. (“Com- a totalidade das ações ordinárias da Companhia. Abaixo o organograma do Grupo Argo Energia em seus colaboradores e público em geral possam manifestar eventuais situações de não-conforpanhia” ou “ARGO III”), submete à apreciação de V. Sas. o seu Relatório da Administração e as 31 de dezembro de 2020:
midade com seus princípios éticos: • Por telefone: 0800 377 8038 - Canal de Denúncia: www.
Informações Financeiras Anuais com o relatório dos Auditores Independentes referente ao período
canaldeetica.com.br/argoenergia - Por e-mail: etica@argoenergia.com.br. Desempenho EcoGRUPO ENERGIA
RED ELECTRICA
ITAÚ
findo em 31 de dezembro de 2020. As Demonstrações Financeiras da Companhia foram elaboranômico-Financeiro: As informações financeiras anuais foram preparadas em conformidade
BOGOTÁ
BRASIL
UNIBANCO
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas na Lei das Sociedades
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições societárias,
por Ações, nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunos pronunciamentos contábeis, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pro45,215%
45,215%
9,570%
ciamentos Contábeis e nas regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários. Mensagem da
nunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
Administração: O Grupo Argo iniciou suas atividades em 2016 e tem como missão desenvolver o
Demonstração do Resultado do Período
setor elétrico, respeitando o interesse de todos os envolvidos, atuando de forma ética, eficiente e
31/12/2020 AV% 31/12/2019 AV%
ARGO ENERGIA
disciplinada. Ao apresentar os resultados do período findo em 31 de dezembro de 2020, demonsReceita operacional líquida
241.984 100%
378.186 100%
EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES
tramos nossa intenção de ser uma Companhia arrojada e sempre na busca do equilíbrio entre
Custo dos bens construídos e serviços
disciplina financeira, responsabilidade ambiental e progresso social, através de desenvolvimento
prestados
(164.184) -68%
(317.377) -84%
econômico. A Companhia: A ARGO III é uma sociedade por ações de capital fechado. Tem por objeto
Lucro bruto
77.800 32%
60.809 16%
Gerais e administrativas
(6.481) -3%
(3.115) -1%
a exploração de concessões de serviços públicos de transmissão de energia, prestados mediante
EBITDA
71.319 29%
57.694 15%
a implantação, operação e manutenção de instalações de transmissão e demais serviços compleARGO I
ARGO II
ARGO III
Resultado financeiro
(40.857) -17%
(11.329) -3%
mentares necessários à transmissão de energia elétrica. Essa atividade é regulamentada pela
Imposto de renda e contribuição social
(8.968) -4%
(15.921) -4%
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, vinculada ao MME - Ministério de Minas e Energia.
Lucro do período
21.494
9%
30.444
8%
A Argo Energia Empreendimentos e Participações detém 100% do capital da Companhia. Em 7 de
100%
100%
100%
março de 2017, a Cobra Brasil Serviços, Comunicação e Energia S.A. (“Cobra Brasil”), ex-acionista Governança Corporativa: A Argo adota diretrizes claras de governança corporativa baseadas em Responsabilidade Socioambiental: Meio Ambiente e Responsabilidade Social: A Companhia tem
da Companhia, foi declarada vencedora do Lote 32 do Leilão Público ANEEL nº 05/2016, realizado seu compromisso com a ética empresarial e a transparência em todas as áreas de atuação, através forte preocupação com relação aos impactos que suas atividades podem gerar à sociedade. Por
na BM&FBOVESPA para a assinatura do contrato de concessão de transmissão de energia elétrica do estabelecimento de um conjunto de princípios e normas destinadas a assegurar um comporta- isso, estamos sempre atentos aos interesses públicos, buscando, em nossa atuação um comporreferente à instalação de transmissão de rede básica. A Cobra Brasil se sagrou vencedora do leilão mento ético e responsável pelo seu grupo de colaboradores. Estrutura de Governança: A estrutura tamento respeitoso e uma atitude de diálogo com a sociedade, especialmente com as comunide linhas de transmissão nº 05/2016, Lote 32, realizado em 24 de abril de 2017 pela Agência Na- de governança da Argo Energia é composta por um Conselho de Administração e uma Diretoria Exe- dades do entorno de nossos projetos, buscando também prevenir possíveis situações de conflito
e risco. A Argo cumpre a legislação vigente em todas as suas atividades e preocupa-se com o
cional de Energia Elétrica - ANEEL, tendo constituído a Guaporé para ser a legítima concessionária
e titular da outorga para concessão e exploração de instalações de transmissão localizadas no cutiva, que funcionam em conformidade com o Estatuto Social, além das diretrizes estabelecidas desenvolvimento sustentável do seu negócio. As atividades da Argo incorporam o componente soestado de Rondônia, compostas pela linha de transmissão Samuel - Ariquemes, C4, 230 kV, com no Código de Ética e Conduta e nas políticas de gestão. Conselho de Administração: O Conselho cioambiental nas fases de planejamento, construção e operação dos projetos de transmissão de
de
Administração
da
ARGO
III
é
o
órgão
da
administração
responsável
pela
determinação
das
extensão de 145 km; linha de transmissão Ariquemes - Ji-Paraná, C4, 230kV, com extensão de 165
energia, buscando contribuir para o desenvolvimento do setor elétrico e respeitando os interesses
km; Compensador Síncrono de Reativos na SE 230 kV Ji-Paraná de (-90+150) Mvar; Compensador diretrizes estratégicas da Companhia, observando a missão, a visão e os princípios corporativos. dos envolvidos. Todas as atividades da Argo são precedidas das licenças ambientais aplicáveis.
Síncrono de Reativos na SE 230 kV Ariquemes de (-90+150) Mvar; Novo pátio de 69 kV na Subes- Seu funcionamento é regulamentado pelo Estatuto Social. Conforme o Estatuto Social, o Conselho Exigimos o mesmo padrão para nossos fornecedores e prestadores de serviço. A estrutura de meio
tação Coletora Porto Velho, 2 x (90+10) MVA; Novo pátio de 138 kV na Subestação Jaru, (3+1) 16,7 será composto por até 6 (seis) membros e seus respectivos suplentes. Sempre que necessário, o ambiente e responsabilidade social engloba as atividades de: (i) Mapeamento e Avaliação de RisMVA. O Contrato de Concessão exige a entrada em operação comercial em 11 de agosto de 2022 e a Conselho de Administração se reúne para discutir e avaliar aspectos econômicos, sociais e am- cos e Impactos Socioambientais nas fases de: avaliação de novos negócios, pré-investimento,
Argo III estima finalizar a construção do empreendimento em julho de 2022, e o investimento total bientais que tenham impactos sobre os negócios e a gestão da Argo Energia. Diretoria Executiva: estudos ambientais para o licenciamento ambiental, implantação das obras e O&M; (ii) Seleção e
previsto é de aproximadamente R$562.292. A RAP do contrato de concessão foi determinada em A Diretoria da ARGO III é responsável pela execução do planejamento estratégico e das diretri- contratação de fornecedores qualificados; (iii) Mapeamento e engajamento prévio de stakeholders,
aproximadamente R$72.447 para todos os trechos (valor histórico), e atualizada para R$81.174 zes estabelecidas pelo Conselho de Administração, conduzindo os negócios da companhia de incluindo comunidades e órgãos licenciadores e regulatórios; (iv) Incorporação das restrições, de(valor para o ciclo 2020-2021), que será acrescido de PIS e COFINS. A RAP é corrigida anualmente acordo com seus princípios e valores. Ética e Conduta: A ARGO III tem a sua atuação marca- safios e impactos ambientais ao longo do ciclo de vida dos projetos; (v) Implantação responsável
pelo IPCA e será válida por todo o prazo de operação comercial da Argo III. A Argo III concluiu a da pelos mais elevados padrões de ética e conduta - acreditamos que este é um princípio fun- de programas socioambientais; (vi) Relatórios periódicos de gestão aos principais stakeholders. O
entrada em operação da totalidade das instalações de transmissão previstas para o ano de 2020. damental para a perenidade de nossos negócios. A Companhia possui um código de ética que licenciamento ambiental deste projeto é conduzido pelo IBAMA, em Brasília, por meio do rito ordináA partir de então, fica garantido à Argo III o recebimento de 87,06% da receita anual permitida deve ser rigorosamente cumprido por todos os seus colaboradores e fornecedores. Conduzimos rio com EIA/RIMA. Este projeto possui interface com 5 órgãos intervenientes: Instituto do Patrimônio
(“RAP”) objeto do Contrato de Concessão nº 49/2017 - ANEEL (“Contrato de Concessão”). Estru- treinamentos periódicos com todos os nossos colaboradores e principais fornecedores, de ma- Histórico e Artísitico Nacional (IPHAN), Fundação Cultural Palmares (FCP), Secretaria de Vigilância
tura Organizacional: Conforme Fato Relevante de 25 de março de 2020, o Grupo Energia Bogotá neira e difundir e implementar uma cultura de excelência na aplicação das melhores práticas em Saúde (SVS), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), Secretaria
S.A.E.S.P. e Red Electrica Brasil Holding LTDA passam a ser os novos acionistas da Argo, detendo de ética e compliance. A Companhia disponibiliza os seguintes canais de denúncia para que de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA-MA). O projeto Argo I obteve a Licença
Balanço patrimonial em 31/12/2020 (Em milhares de reais - R$)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para o exercício findo em 31/12/2020
(Em milhares de reais - R$)
Ativo
Nota
31/12/2019
01/01/2019 Passivo
Nota
31/12/2019
01/01/2019
Circulante
Explicativa 31/12/2020 (reapresentado) (reapresentado) Circulante
explicativa 31/12/2020 (reapresentado) (reapresentado)
Nota Capital Reservas Lucros ou prejuíCaixa e equivalentes de caixa
4
413
122
802 Fornecedores
11
20.151
35.401
5.357
explicativa Subscrito Lucros zos acumulados Total
Títulos e valores mobiliários
5
49.158
127.700
- Encargos sociais e trabalhistas
13
2.162
292
- Saldos em 31 de dezembro de 2018
Contas a receber de clientes
6
7.507
- Obrigações tributárias
12
1.413
3.218
16 (Reapresentado)
15.313
3.610
- 18.923
Tributos a recuperar
8
679
378
- Obrigações regulatórias
14
220
- Aumento de capital
108.487
- 108.487
Despesas pagas antecipadamente
9
173
83
- Dividendos a pagar
17
121
42
35
30.444 30.444
Contas a receber - partes relacionadas
27
1
- Contas a pagar - partes relacionadas
472
631
- Lucro líquido do exercício
17
1.522
(1.522)
Outros créditos
2.662
272
29 Outros passivos
973
- Reserva legal
17
- 30.933
(28.887) 2.046
Total do ativo circulante
60.619
128.556
1.171 Total do passivo circulante
25.512
39.584
5.408 Reserva de retenção de lucros
Não circulante
Não circulante
(35)
(35)
Dividendos mínimos obrigatórios
17
Despesas pagas antecipadamente
9
286
481 Financiamentos
15 478.350
345.501
- Saldos em 31 de dezembro de 2019
Ativo de concessão
7
705.506
479.280
62.546 IRPJ e CSLL - diferidos
22
27.806
18.839
3.295 (Reapresentado)
123.800 36.065
- 159.865
Imobilizado
10
4.153
- PIS e COFINS - diferidos
16
65.259
44.333
5.786 Diminuição de capital
(7.550)
- (7.550)
Total do ativo não circulante
709.659
479.566
63.026 Total do passivo não circulante
571.415
408.673
9.081 Lucro líquido do exercício
21.494 21.494
Total do ativo
770.278
608.122
63.858 Patrimômio líquido
Reserva
legal
17
1.075
(1.075)
Capital social
17 116.250
123.800
44.084
Notas explicativas às demonstrações financeiras - Exercício findo em 31/12/2020
17
- 19.961
(20.340) (379)
Reservas de lucros
17
57.101
36.065
5.825 Reserva de retenção de lucros
(Em milhares de reais - R$, exceto se mencionado de outra forma)
(79)
(79)
17
Total do patrimônio líquido
173.351
159.865
4.369 Dividendos mínimos obrigatórios
1. Informações gerais: A Argo III Transmissão de Energia S.A. (“Argo III” ou “Companhia”) é uma Total do passivo e patrimônio líquido
770.278
608.122
63.858 Saldos em 31 de dezembro de 2020
116.250 57.101
- 173.351
Sociedade anônima de capital fechado, constituída 22 de maio de 2017, domiciliada à Rua Tabapuã, 841 - 5º andar, Itaim Bibi, São Paulo - SP. Em 26 de novembro de 2018, a Argo Energia ponente financeiro embutido no fluxo de recebimentos. Essa taxa considera os riscos e prêmios monstrações financeiras e não planeja adotar estas normas de forma antecipada. IFRS 9/CPC 48,
Empreendimentos e Participações S.A. assinou o Contrato de Compra e Venda de Ações com a Co- específicos de cada contrato de concessão. A receita de construção ou melhoria da infraestrutura IAS 39/CPC 08; IFRS 7/CPC 40; IFRS 4/CPC 11; e IFRS 16/CPC 06 (R2): Adição de novos requisitos
bra Brasil Serviços, Comunicação e Energia S.A. (“Cobra Brasil”), para a aquisição de 100% das de transmissão e a receita de remuneração do ativo de contrato da concessão estão sujeitas ao de divulgação sobre os efeitos trazidos pela reforma da taxa de juros referenciais (IBOR). Vigência
ações da Guaporé Transmissora de Energia S.A., antiga denominação social da Argo III. A Compa- diferimento do Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição para o Financiamento da a partir de 01 de janeiro de 2021. A administração não espera que esta nova norma ou modifinhia tem por objeto a exploração de concessões de serviços públicos de transmissão de energia, Seguridade Social - COFINS cumulativos, registrados na conta “impostos diferidos” no passivo não cação possa ter impacto significativo nas Demonstrações Contábeis. IAS 37/CPC 25: Provisões,
prestados mediante implantação, operação e manutenção de instalações de transmissão e demais circulante. 3.7. Reapresentação das Demonstrações Financeiras para o exercício findo em 31 Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. Especificação de quais custos uma empresa deve
serviços complementares necessários à transmissão de energia elétrica. Essa atividade é regula- de dezembro de 2019 e os saldos de abertura em 01 de janeiro de 2019: Durante o exercício incluir ao avaliar se um contrato é oneroso. Os custos diretamente relacionados ao cumprimento
mentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vinculada ao Ministério de Minas e findo em 31 de dezembro de 2020, a Administração revisou as estimativas contábeis relativas ao do contrato devem ser considerados nas premissas de fluxo de caixa (Ex.: Custo de mão-de-obra,
Energia (MME). A Companhia é uma controlada integral da Argo Energia Empreendimentos e Par- contas a receber do ativo de concessão para atender ao Ofício-circular CVM SEP nº 04/2020 (para materiais e outros gastos ligados à operação do contrato). Vigência a partir de 01 de janeiro de
ticipações S.A. 1.1. Concessão: Em 7 de março de 2017, a Cobra Brasil, ex-acionista da Compa- maiores entendimentos, vide nota explicativa 3.10) e concluiu pela necessidade da correção das 2022. IAS 16/CPC 27: Ativo Imobilizado. Permitir o reconhecimento de receita e custos dos valores
nhia, foi declarada vencedora do Lote 32 do Leilão Público ANEEL nº 05/2016, realizado na BM&- demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 para reconhe- relacionados com a venda de itens produzidos durante a fase de testes do ativo. Vigência a partir
FBOVESPA para a assinatura do contrato de concessão de transmissão de energia elétrica referen- cer estes efeitos. Por essa razão, os balanços patrimoniais de 31 de dezembro de 2019 e 1º janeiro de 01 de janeiro de 2022. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronunte à instalação de transmissão de rede básica. No dia 10 de agosto de 2017, a Argo III assinou com de 2019 estão sendo reapresentados conforme previsto no CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança ciamento contábil ou alteração nos pronunciamentos vigentes correspondentes a todas as novas
a União, por meio da ANEEL, o Contrato de Concessão nº 49/2017, que regula a Concessão de Ser- de Estimativa e Retificação de Erro e no CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis. IFRS. Portanto, a adoção antecipada dessas IFRS não é permitida para entidades que divulgam
viço Público de Transmissão, pelo prazo de 30 anos, para a construção, operação e manutenção das Os efeitos dos ajustes contabilizados em decorrência da referida revisão, nos balanços patrimo- as suas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 3.10.
seguintes instalações de transmissão, localizadas no Estado de Minas Gerais. As instalações de niais em 31 de dezembro de 2019 e em 1º de janeiro de 2019 e nas demonstrações do resultado, do Ofício-circular CVM SEP nº 04/2020: A Comissão de Valores Mobiliários - CVM, através do Ofício
transmissão que estão localizadas no estado de Rondônia, são compostas pela Linha de Transmis- resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício Circular nº 04/2020 de 1º de dezembro de 2020, forneceu orientação quanto a aspectos relevantes
são Samuel - Ariquemes, C4,230 kV, com extensão de 145 km; Linha de Transmissão Ariquemes - findo em 31 de dezembro de 2019 são apresentadas abaixo: Balanços patrimoniais em 01 de ja- do CPC 47 e do CPC 48 (equivalentes às IFRS 15 e IFRS 9, respectivamente) para as companhias
transmissoras de energia elétrica principalmente relacionados a: (i) determinação e atribuição de
Ji-Parana, C4, 230 kV, com extensão de 165 km; Compensador Sincrono de Reativos na SE 230 kV neiro de 2019 - (Valores expressos em milhares de Reais)
margem de implementação da infraestrutura ao longo do período das obras; (ii) aplicação de taxa
Impactos da retificação de erros
Ji-Parana de (-90+150) Mvar; Compensador Sincrono de Reativos na SE 230 kV Ariquemes de
apresentados Ajustes não reapresentados implícita de desconto os ativos dos contratos de concessão; (iii) orientação quanto a classificação
(-90+150) Mvar; Novo pátio de fc9 kV na Subestação Coletora Porto Velho, 2x (90+10) MVA; Novo Ativo
01/01/2019
auditado
01/01/2019 dos ativos da Lei 12.783 - SE como Ativo de contrato; e (iv) segregação em rubrica especifica na
pátio de 138 kV na Subestação Jaru, (3+1) 16,7 MVA; conexões de unidades de transformação, Circulante
802
802 Demonstração de Resultado da receita de remuneração dos ativos da concessão. Os efeitos da
entradas de linha, interligações de barramentos, barramentos, instalações vinculadas e demais Caixa e equivalentes de caixa
- aplicação deste ofício estão demonstrados na nota explicativa nº 3.7.
instalações necessárias as funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, teleco- Títulos e valores mobiliários
31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019
- 4. Caixa e equivalentes de caixa
municação, administração e apoio. O Contrato de Concessão exige a entrada em operação comer- Impostos a recuperar
101
19
802
- Caixa e depósitos bancários
cial total em 11 de agosto de 2022. Atualmente, a Argo III encontra-se em operação parcial. A Despesas pagas antecipadamente
312
103
- Títulos de renda fixa CDB (*)
Companhia estima finalizar a construção total do empreendimento em julho de 2022, e o investi- Contas a receber - Partes relacionadas
413
122
802
29
29 Total
mento total previsto é de aproximadamente R$562.292. A RAP do contrato de concessão foi deter- Outros créditos
802
29
831 (*) Referem-se a aplicações financeiras em títulos privados representadas, substancialmente, por
minada em aproximadamente R$72.447 para todos os trechos (valor histórico), e atualizada para
Certificados de Depósito Bancário - CDBs e operações compromissadas de compra e revenda de
R$81.175 (valor para o ciclo 2020-2021), que será acrescido de PIS e COFINS. A RAP é corrigida Não Circulante
765
(284)
481 CDBs, as quais possuem liquidez imediata e rendimentos atrelados à variação do Certificado de
anualmente pelo IPCA e será válida por todo o prazo de operação comercial da Argo III. De acordo Despesas pagas antecipadamente LP
53.330
9.216
62.546 Depósito Interbancário - CDI. O rendimento médio da carteira em 31 de dezembro de 2020 e 2019
com o Ofício Circular CVM nº 02/2020, de 10 de março de 2020, a Companhia vem acompanhando Contas a receber (ativo de concessão)
133
(133)
- foi de 20% do CDI, e todas as aplicações são de alta liquidez e prontamente conversíveis em um
atentamente os impactos do COVID-19 em seus negócios onde avalia constantemente os possíveis Imposto a recuperar
54.228
8.799
63.027 montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um baixo risco de mudança de valor.
riscos de inadimplência, entretanto considera que as ações que o Governo vem estruturando de
55.030
8.828
63.858 5. Títulos e valores mobiliários
31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019
suporte ao Setor de Energia Elétrica se mostraram eficientes para conter estes riscos. A Companhia Total de Ativos
Fundo Santander Referenciado DI (*)
49.158
127.700
implementou ações para garantir o fluxo normal de seus negócios e atividades, como: ampliação Passivo
Total
49.158
127.700
do trabalho remoto para as áreas de administrativas, postergação dos pagamentos de impostos, Circulante
88
5.269
5.357 (*). Aplicações financeiras que representam investimentos no Fundo Santander Referenciado DI,
restrições de viagens, disponibilização de canal para orientação médica via telefone. Até o momen- Fornecedores
4
12
16 referenciado na variação do CDI, com remuneração média de 94% do CDI em 31 de dezembro de
to a Companhia não identificou impacto relevante aos negócios que pudessem requerer alguma Obrigações tributárias
35
35 2020 (102,22% no exercício findo em 31 de dezembro de 2019). A carteira do Fundo é composta
mensuração nestas informações financeiras. 2. Base de elaboração e apresentação das demons- Dividendos a pagar
127
(5.281)
5.408 exclusivamente por títulos de renda fixa, distribuídos entre títulos públicos federais, operações
trações financeiras: 2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras da Compacompromissadas, cotas de fundos e outros títulos de instituições financeiras.
nhia foram preparadas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro “IFRS - In- Não Circulante
1.962
1.333
3.295 6. Contas a receber de clientes
31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019
ternational Financial Reporting Standards”, emitidas pelo “IASB - International Accounting Stan- Imposto de renda e contribuição social diferidos
4.932
854
5.786 Concessionárias e Permissionárias
7.507
dards Board” e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis PIS e COFINS diferidos
28.772
(28.772)
- Total
7.507
adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e as orien- Adiantamento futuro aumento de capital
314
(314)
- 7. Ativo da concessão
31/12/2020
31/12/2019
01/01/2019
tações e interpretações dos pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC - Comitê de Pronuncia- Fornecedores
35.980
7.314
9.081
(reapresentado) (reapresentado)
mentos Contábeis, aprovados pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade que foram aprovadas
Receita de construção
659.526
456.941
60.168
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A emissão das demonstrações financeira foi aprovada Patrimônio líquido
15.313
28.771
44.084 Remuneração do contas a receber
81.417
22.339
2.378
em 09 de abril de 2021. Após a emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as demons- Capital social
182
(316)
- Receita de operação e manutenção
11.589
trações financeiras. Adicionalmente, a Administração considerou as orientações emanadas da Reservas de capital
3.428
1.857
5.285 Recebimentos
(47.027)
Orientação OCPC 07, emitida pelo CPC em novembro de 2014, na preparação das suas demonstra- Reserva de lucro
18.923
30.446
49.369 Total
705.506
479.280
62.546
ções financeiras de forma que as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras,
55.030
49.014
63.858 Não circulante
705.506
479.280
62.546
e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Administração na sua Total de Passivos e Patrimônio líquido
31/12/2019
gestão. As demonstrações financeiras estão expressas em milhares de reais (R$), arredondadas ao Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de Reais) Margens de Obrigações de Performance
Impactos da retificação de erros
31/12/2020 (reapresentado)
milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra maneira. 2.2. Base de elaboração: As deapresentados Ajustes não reapresentados Margem de Construção
monstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto se indicado de ou- Ativo
31/12/2019
auditado
31/12/2019 Receita
202.586
396.773
tra forma. 2.3. Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações financeiras são apresenta- Circulante
122
122 Custos
(155.729)
(317.168)
das em reais (R$), moeda funcional e de apresentação da Companhia. 2.4. Uso de estimativas e Caixa e equivalentes de caixa
127.700
127.700 Margem (R$)
46.857
79.605
julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis Títulos e valores mobiliários
378
378 Margem Percebida (%)
23%
20%
adotadas no Brasil e as IFRS exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas Impostos a recuperar
83
83 Margem de O&M
que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas Despesas pagas antecipadamente
1
1 Receita
11.589
e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são Contas a receber - Partes relacionadas
305
(33)
272 Custos
(8.455)
revisadas de forma contínua. Já as alterações nas estimativas contábeis são reconhecidas no Outros créditos
128.589
(33)
128.556 Margem (R$)
3.134
exercício em que estas estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. As
Margem Percebida (%)
27%
principais áreas que envolvem estimativas e premissas são: (a) Ativo de concessão: a Companhia Não Circulante
286
286 A movimentação do saldo de ativo da concessão é como segue:
identificou a existência de componente de financiamento significativo nos contratos de concessão. Despesas pagas antecipadamente LP
430.232
49.048
479.280 Saldo em 01/01/2019 (reapresentado)
62.546
A determinação da taxa de desconto do Ativo de concessão envolve julgamento significativo consi- Contas a receber (ativo de concessão)
430.518
49.048
479.566 Receita de Construção
396.773
derando os riscos e prêmios específicos de cada contrato de concessão. (b) As margens de lucrati559.107
49.015
608.122 Remuneração do ativo de concessão
19.961
vidade referentes à prestação de serviços de: (i) construção e de melhoria; e (ii) operação e manu- Total de Ativos
Saldo em 31/12/2019 (reapresentado)
479.280
tenção, da infraestrutura de transmissão são determinadas com base nas características e com- Passivo
Receita de construção
202.586
plexidade de cada contrato de concessão, incluindo a estimativa de recebimentos através da RAP Circulante
35.401
35.401 Remuneração do ativo de concessão
59.077
do leilão em relação aos custos para a construção, de melhoria e de operação e manutenção da Fornecedores
3.218
3.218 Recebimentos - RAP parcial (líquido de O&M)
(35.437)
infraestrutura de transmissão. (c) Avaliação de instrumentos financeiros - são utilizadas técnicas Obrigações tributárias
292
292 Saldo em 31/12/2020
705.506
de avaliação que incluem informações que não se baseiam em dados observáveis de mercado para Encargos sociais e trabalhistas
60
(18)
42 8. Tributos a recuperar: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 os tributos a recuperar da Companhia,
estimar o valor justo de determinados tipos de instrumentos financeiros. A nota explicativa nº 23 Dividendos a pagar
631
631 em sua maioria, são advindos de retenções na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras e
oferece informações detalhadas sobre as principais premissas utilizadas pela Companhia na de- Contas a pagar - partes relacionadas
39.602
(18)
39.584 faturamento (autarquia). O detalhamento do montante encontra-se logo abaixo:
terminação do valor justo de seus instrumentos financeiros, bem como análise de sensibilidade
31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019
dessas premissas. (d) Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos: são registrados Não Circulante
345.501
345.501 Tributos retidos - aplicações financeiras
434
378
ativos relacionados aos impostos diferidos decorrentes de diferenças temporárias entre as bases Empréstimos e financiamentos
4.417
14.692
18.839 Tributos retidos - autarquia
209
contábeis de ativos e passivos e as bases fiscais. Os impostos diferidos ativos são reconhecidos à Imposto de renda e contribuição social diferidos
39.796
4.537
44.333 Outros tributos a recuperar
36
medida que a Companhia espera gerar lucro tributável futuro suficiente com base em projeções e PIS e COFINS diferidos
389.444
19.229
408.673 Total
679
378
previsões elaboradas pela Administração. Essas projeções e previsões incluem diversas hipóteses
9. Despesas pagas antecipadamente
31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019
relacionadas ao desempenho da Companhia e fatores que podem diferir dos resultados reais. Em Patrimônio líquido
123.800
123.800 Seguros a apropriar
173
369
481
conformidade com a atual legislação fiscal brasileira, não existe prazo para a utilização de prejuí- Capital social
316
(316)
- Total
173
369
481
zos fiscais. Contudo, os prejuízos fiscais acumulados podem ser compensados somente ao limite de Reservas de capital
5.945
30.120
36.065 Circulante
173
83
30% do lucro tributável anual (vide nota explicativa nº 22). 3. Principais políticas contábeis: 3.1. Reserva de lucro
130.061
29.804
159.865 Não circulante
286
481
Caixa e equivalente de caixa: Incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de
559.107
49.015
608.122 10. Imobilizado
Custo
curto prazo de alta liquidez com vencimentos originais de três meses ou menos, que são pronta- Total de Passivos e Patrimônio líquido
Máquinas e Equipamentos
2.437
mente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante Demonstração do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro 2019
Veículos
1.619
risco de mudança de valor. 3.2. Instrumentos financeiros: A IFRS 9 (CPC 48) simplificou o modelo (Valores expressos em milhares de Reais)
Impactos
da
retificação
de
erros
Móveis
e
utensílios
97
de mensuração atual para ativos financeiros e estabeleceu três categorias principais: (i) Custo
apresentados Ajustes não reapresentados Total
4.153
amortizado; (ii) Valor justo por meio do resultado; (iii) Valor por meio do OCI - Outros Resultados
31/12/2019
31/12/2019
auditado
A
movimentação
do
imobilizado
no
exercício
de
2020
ocorreu
da
seguinte
forma:
Abrangentes, dependendo do modelo de negócios e as características dos fluxos de caixa contra342.038
36.148
378.186
Saldos em
Saldos em
tuais. No que diz respeito ao reconhecimento e mensuração de passivos financeiros, não houve Receita líquida
(322.733)
5.356
(317.377)
31/12/2019
Adições 31/12/2020
mudanças em relação aos critérios atuais. A classificação e mensuração dos ativos e passivos fi- Custo do Bens Contruídos e Serviços Prestados
Lucro bruto
19.305
41.504
60.809 Máquinas e Equipamentos
2.437
2.437
nanceiros é conforme segue:
Gerais e administrativas
(3.115)
(3.115) Veículos
1.619
1.619
Ativo/Passivo Financeiro
Classificação
Resultado antes das receitas (despesas)
Móveis e utensílios
97
97
Caixa, equivalentes de caixa
Custo amortizado
financeiras líquidas
16.190
41.504
57.694 Total
4.153
4.153
Títulos e valores mobiliários
Valor justo através do resultado
Receitas financeiras
2.167
2.167 11. Fornecedores
31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019
Contas a receber - partes relacionadas
Custo amortizado
Despesas financeiras
(13.496)
(13.496) Materiais e serviços - ativo de concessão
17.620
33.588
5.357
Fornecedores
Custo amortizado
Resultado financeiro líquido
(11.329)
(11.329) Outros
2.531
1.813
Financiamentos
Custo amortizado
Resultado
antes
do
imposto
de
renda
e
da
Total
20.151
35.401
5.357
Contas a pagar - partes relacionadas
Custo amortizado
4.861
41.504
46.365 12. Obrigações tributárias
31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019
3.3. Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos: A provisão para imposto de contribuição social
(2.185) (13.736)
(15.921) Pis e COFINS
1.252
25
renda é constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável Imposto de renda e contribuição social diferidos
2.676
27.768
30.444 ICMS - diferencial de alíquota
91
2.062
anual excedente a R$240. A contribuição social foi calculada à alíquota de 9% sobre o lucro tribu- Lucro (prejuízo) líquido do exercício
Demonstrações
de
resultado
abrangente
Exercícios
findos
em
31
de
dezembro
2019
ISS
de
terceiros
47
914
16
tável anual. O imposto de renda e a contribuição social diferidos foram calculados com base nas
Outros tributos
23
217
diferenças temporárias no reconhecimento de receitas e despesas para fins contábeis e fiscais, (Valores expressos em milhares de Reais)
Impactos da retificação de erros Total
1.413
3.218
16
sobre os prejuízos fiscais e a base negativa de contribuição social, quando for provável a realização
apresentados Ajustes não reapresentados 13. Encargos sociais e trabalhistas
31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019
com lucros tributáveis futuros. O saldo dos impostos diferidos ativo é revisado no fim de cada
31/12/2019 auditado
31/12/2019 Salários
86
exercício e, quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para
2.676
27.768
30.444 Provisão de bônus
1.664
permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo montante que Lucro (prejuízo) líquido do exercício
Outros
resultados
abrangentes
Décimo
terceiro
salário
(8)
se espera que seja recuperado. Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados pelas alíquo2.676
27.768
30.444 Provisão de férias
371
213
tas aplicáveis no período no qual se espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, Resultado abrangente
49
79
com base nas alíquotas previstas na legislação tributária vigente no fim de cada exercício, ou Demonstração de fluxo de caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro 2019 - (Valores expressos Encargos trabalhistas
Total
2.162
292
quando uma nova legislação tiver sido substancialmente aprovada. 3.4. Patrimônio líquido: Ações em milhares de Reais)
Impactos
da
retificação
de
erros
14.
Obrigações
regulatórias
31/12/2020
31/12/2019
01/01/2019
ordinárias são classificadas como patrimônio líquido. 3.5. Demonstração dos fluxos de caixa:
apresentados Ajustes não reapresentados Provisão P&D
124
Elaborada pelo método indireto e apresentadas de acordo com a deliberação da CVM - Comissão de
31/12/2019 auditado
31/12/2019 Encargos regulatórios a recolher (*)
96
Valores Mobiliários nº 641, de 07 de outubro de 2010, que aprovou o pronunciamento técnico CPC
Total
220
03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa. 3.6. Reconhecimento e mensuração de receita e do Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro
líquido
do
exercício
2.676
27.768
30.444
(*)
Encargos
setoriais
definidos
pela
ANEEL
e
previstos
em
lei,
destinados
a
constituição
de
RGR
ativo de concessão: A Companhia possui contrato de concessão de transmissão de energia elétridos serviços públicos, taxa de fiscalização, conta de desenvolvimento energético e Programa de
ca firmado com o Poder Concedente, que incluem obrigações de desempenho relacionadas à cons- Ajustes para reconciliar o lucro do exercício com o
Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica.
trução e melhoria da infraestrutura de transmissão de energia elétrica e à operação e manutenção caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:
2.185
13.736
15.921 15. Financiamentos
dessa infraestrutura. Os contratos de concessão estabelecem que mesmo após o cumprimento da Imposto de renda e contribuição social diferidos
Provisão
para
PIS
e
COFINS
diferidos
34.864
3.683
38.547
Juros
Juros
obrigação de desempenho de construção ou melhoria da infraestrutura de transmissão, as subsi(23.815)
3.854
(19.961)
incorridos
incorridos
diárias da Companhia ainda devem cumprir com a obrigação de desempenho de operação e manu- Remuneração do ativo de concessão
Receita
do
ativo
de
contrato
(846)
846
Instituição
Saldo
em
Captae
despesas
Saldo
final
Captae
despesas
Saldo final
tenção com o objetivo de manter a disponibilidade da rede de transmissão de acordo com as exifinanceira 31/12/2018 ções amortizadas 31/12/2019 ções amortizadas 31/12/2020
gências da ANEEL. Uma vez que o direito incondicional à contraprestação da receita de construção Receitas de aplicações financeiras títulos
e
valores
mobiliários
(2.167)
(2.167)
BNDES
(a)
343.200
6.418
349.618
95.670
42.028
487.316
ou melhoria da infraestrutura depende do cumprimento da obrigação de desempenho de operação
6.491
6.491 (-) Custos a
e manutenção, a receita é reconhecida em contrapartida de um ativo de contrato de acordo com o Juros sobre empréstimos
Caixa
gerado
pelas
operações
19.388
49.887
69.275
amortizar
(4.190)
73
(4.117)
(5.066)
217
(8.966)
CPC 47 (IFRS 15). Esse ativo de contrato passa ser classificado como Contas a Receber (ativo fiTotal
- 339.010
6.491
345.501 90.604
42.245
478.350
nanceiro), a medida que a Companhia passe a ter direito incondicional à caixa. Após a entrada em (Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas
a
receber
(ativo
de
concessão)
(319.051)
(40.146)
(359.197)
Classificados
operação da infraestrutura de transmissão a Companhia será paga e remunerada através da Re(245)
623
378 como:
ceita Anual permitida (RAP), cujos valores são determinados no contrato de concessão e recebidos Impostos a recuperar
396
(507)
(111) Não
mensalmente pela Companhia pela disponibilização da infraestrutura de transmissão de energia. Despesas pagas antecipadamente
(305)
547
242 circulante
345.501
478.350
A RAP inclui a remuneração pela construção e melhoria da infraestrutura, operação e manutenção Outros créditos
(125.533)
(125.533) (a) Em 3 de junho de 2019, Argo III firmou contrato de financiamento junto ao BNDES no montante
e também um componente de remuneração financeira pelo prazo do contrato. Entretanto, os con- Títulos e valores mobiliários
1.809 (10.353)
(8.544) total de R$465.000, destinado às obras civis, aquisição de máquinas e equipamentos e aos demais
tratos de concessão definem somente o valor total da RAP, isto é, não estabelecem o valor da RAP Fornecedores
292
292 gastos necessários para a implantação das instalações de transmissão que fazem parte do escopo
por obrigação de desempenho. (a) Reconhecimento e mensuração de receita: As receitas prove- Encargos e obrigações trabalhistas
3.214
(11)
3.203 de seus projetos. Em 31 de dezembro de 2020, o total captado é de R$95.670 (R$343.200 em 31
nientes da prestação de serviços são reconhecidas e mensuradas com base no CPC 47 (IFRS 15). Obrigações tributárias
Partes
relacionadas
630
2
632 de dezembro de 2019). O financiamento será remunerado de IPCA adicionado de 5,30% de juros.
Especificamente, a norma introduz um modelo de 5 passos para o reconhecimento da receita: •
(419.405)
41
(419.363) Esse financiamento será pago em 240 (duzentos e quarenta) prestações mensais e sucessivas e à
Passo 1: Identificar o(s) contrato(s) com o cliente. • Passo 2: Identificar as obrigações de desem- Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
Fluxo
de
caixa
das
atividades
de
investimento
- amortização iniciará em 15 de março de 2023, com liquidação final prevista para 15 de fevereiro
penho definidas no contrato. • Passo 3: Determinar o preço da transação. • Passo 4: Alocar o
- de 2043. Vencimento das parcelas a longo prazo: Em 31 de dezembro de 2020, os vencimentos a
preço da transação às obrigações de desempenho previstas no contrato. • Passo 5: Reconhecer a Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
Fluxo
de
caixa
das
atividades
de
financiamento
longo prazo têm a seguinte composição:
receita quando (ou conforme) a entidade atende cada obrigação de desempenho. A companhia re339.010
339.010 Período
31/12/2020
conhece receita conforme descrito abaixo: (i) Receita de construção: a obrigação de desempenho Captação de empréstimos
79.715
79.715 2023
16.120
referente a construção da infraestrutura é satisfeita ao longo do período de construção. A receita é Aumento de capital
(42)
(42) 2024
19.688
reconhecida ao longo do tempo mensurando o progresso em relação ao cumprimento total dessa Dividentos pagos
418.725
(42)
418.683 2025
20.081
obrigação de desempenho, com base no método de insumos. Essa receita é mensurada tendo como Caixa liquido gerado pelas atividades de financiamento
(680)
(680) 2026 em diante
431.427
base os custos de construção incorridos em relação aos custos totais esperados, acrescidos de uma Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
122
122 Total
487.316
margem de lucratividade estabelecida pela Administração da Companhia. Eventuais ganhos ou Caixa e equivalentes de caixa no fim do período
802
802 Garantias: Fianças bancárias e garantias usuais de projeto, tais como: • Penhor da totalidade
perdas decorrentes de eficiência ou ineficiências na construção são reconhecidos como custo de Caixa e equivalentes de caixa no início do período
(680)
(680) das ações de emissão da Argo III; • Cessão fiduciária de recebíveis e direitos emergentes do conconstrução quando incorridos. Eventuais ganhos decorrentes de entrada em operação antecipada Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
são reconhecidos ao final do período de construção. (ii) Receita de remuneração do Ativo de conces- (a) A Companhia realizou a reavaliação do ativo de contrato de acordo com os requerimentos do trato de concessão. Cláusulas restritivas: A Companhia possui cláusulas restritivas contratuais
são: refere-se a juros reconhecidos com base no método linear que são mensurados com base em oficio circular CVM 04/2020, que determina a aplicação de margem de construção e O&M nessas atreladas ao financiamento do projeto, as quais podem, em caso de não conformidade, levar ao
uma taxa de remuneração sobre o saldo do ativo de contrato, que reflete uma transação de finan- duas obrigações de desempenho, bem como utilização da taxa de desconto depois da alocação das vencimento antecipado da dívida. Essas cláusulas estão relacionadas a índices financeiros, tais
ciamento da construção da infraestrutura entre a Companhia e o Poder Concedente. A taxa de re- margens dessas obrigações. (b) Impacto dos impostos diferidos sobre a adoção do ativo de contra- como: cobertura do serviço da dívida, endividamento, liquidez e de obrigações operacionais. A
muneração do ativo de contrato é de 9,67% ao ano. (iii) Receita de operação e manutenção: seu to. (c) Efeito dos ajustes foram refletidos no patrimônio líquido. 3.8. Redução ao valor recuperável Companhia possui a seguinte cláusula: • Índice de Cobertura do Serviço da Dívida - ICSD. O ICSD
reconhecimento tem início após o período de construção e entrada em operação da infraestrutura, (“impairment”): a. Ativos financeiros e ativos de contrato: Um ativo de contrato não mensurado é calculado a partir da divisão da geração de caixa da atividade pelo serviço da dívida, com base
à medida que a obrigação de operar e manter a disponibilidade da infraestrutura é cumprida. A pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há em informações registradas nas demonstrações contábeis regulatórias auditadas, com base em
receita é reconhecida ao longo do tempo mensurando o progresso em relação ao cumprimento total evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável, que pode ocorrer após o períodos de verificação a cada 12 meses. A Companhia deve atingir o ICSD de no mínimo 1,3
dessa obrigação de desempenho, com base no método de insumos. Essa receita é mensurada reconhecimento inicial desse ativo e que tenha um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros proje- (um inteiro e três décimos). De acordo com o contrato de financiamento, as cláusulas restrititendo como base os custos de operação e manutenção incorridos em relação aos custos totais es- tados. A Companhia avalia a evidência de perda de valor para recebíveis e títulos de investimentos vas financeiras são exigíveis a partir da amortização do principal que se dará em 15 de março
perados, acrescidos de uma margem de lucratividade estabelecida pela Administração da Compa- mantidos até o vencimento, tanto no nível individualizado, como no nível coletivo, para todos os de 2023. 16. PIS e COFINS diferidos: O diferimento do PIS e da COFINS é relativo à 9,25% das
nhia. Eventuais ganhos ou perdas decorrentes de eficiência ou ineficiências na operação e manu- títulos significativos. A redução do valor recuperável de um ativo de contrato é reconhecida como receitas de implementação da infraestrutura e remuneração do ativo da concessão. Conforme
tenção são reconhecidos como custo quando incorridos. Embora a receita seja reconhecida ao segue: • Custo amortizado: pela diferença entre o valor contábil e o valor presente dos fluxos previsto na Lei nº 12.973/14 e pela interpretação técnica ICPC 01 (IFRIC 12). A liquidação desta
longo do tempo, o ciclo da receita de operação e manutenção é mensal. (b) Reconhecimento e de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são obrigação diferida ocorrerá à medida que a Companhia receber as contraprestações determinadas
mensuração do ativo de concessão: Conforme descrito acima o Ativo de concessão é reconhecido reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão. Quando um evento subsequente no contrato de concessão mencionado na nota explicativa nº 1. A movimentação para os exercíem contrapartida da receita de construção ou melhoria da infraestrutura de transmissão. Adicio- indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada no re- cios findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 está demonstrada a seguir:
5.786
nalmente, os contratos de concessão estabelecem que a Companhia deve construir e efetuar me- sultado. b. Ativos não financeiros: Os ativos não financeiros com vida útil indefinida são testados Saldos em 31 de dezembro de 2018 (reapresentado)
38.548
lhorias na infraestrutura de transmissão, sendo que e a contraprestação a ser paga pelo Poder anualmente para a verificação se seus valores contábeis não superam os respectivos valores de Constituição
44.333
Concedente por esse serviço de construção e melhoria será recebida pela Companhia ao longo do realização. Os demais ativos sujeitos à amortização são submetidos ao teste de “impairment” Saldos em 31 de dezembro de 2019 (reapresentado)
25.276
contrato de concessão. O contrato de concessão detido pela Companhia têm prazo de 30 anos sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indiquem que o valor contábil possa não Constituição
(4.350)
(conforme descrito nas notas explicativas 1), a Companhia identificou a existência de componente ser recuperável. 3.9. Normas e interpretações novas e revisadas aplicáveis ao exercício findo Amortização
65.259
de financiamento significativo nos contratos de concessão. O montante do Ativo de concessão é em 31 de dezembro de 2020: Novas normas e interpretações ainda não efetivas: Uma série de Saldos em 31 de dezembro de 2020
mensurado com base em uma modelagem financeira que desconta a valor presente os fluxos de novas normas ou alterações de normas e interpretações serão efetivas para exercícios iniciados em 17. Patrimônio líquido: Em 31 de dezembro de 2020, o capital subscrito é de R$116.250, totalmenrecebimentos futuros provenientes da RAP, com base em uma taxa de juros que representa o com- ou após 1º de janeiro de 2021. A Companhia não adotou essas alterações na preparação destas de- te integralizado, sendo representado por 116.250 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais

de Instalação em 24 de janeiro de 2018. A gestão ambiental de obras é gerenciada por equipe
interna com o apoio de consultorias especializadas. Ao todo, 26 programas socioambientais encontram-se em execução no âmbito do PBA (Plano Básico Ambiental), PBAQ (Plano Básico Ambiental
Quilombola), PACM (Plano de Ação de Controle da Malária) e Programa de Gestão do Patrimônio
Cultural (Imaterial e Arqueológico). Gestão de Pessoas: A Argo valoriza não apenas o desempenho
financeiro e de seus negócios, mas também valoriza seu capital humano. A Companhia possui uma
cultura corporativa de excelência e seus colaboradores seguem os mesmos princípios e valores na
realização de suas atividades diárias, alinhados à visão e missão do grupo. Queremos ser uma
Companhia altamente admirada no setor, e seis valores sustentam essa visão: • Postura Ética; •
Eficiência; • Segurança; • Rentabilidade; • Espírito Empreendedor; • Entusiasmo. Assim, todas
as estratégias de recursos humanos, ações e investimentos realizados na área estão alinhadas a
essa visão de excelência e visam o desenvolvimento, a qualidade de vida, a motivação e consequentemente o sucesso da Companhia. Número de Colaboradores: A Argo III, em 31 de dezembro
de 2020, tem seu quadro composto por 27 profissionais. A equipe de gestão é formada por profissionais experientes no setor de energia e toda a equipe é formada por colaboradores e parceiros que
têm o resultado, a ética e a segurança no trabalho como valores fundamentais. Seleção e Atração
de Talentos: Os processos de Recrutamento e Seleção da Argo são conduzidos pelo RH da Companhia, que busca no mercado as melhores soluções e candidatos para cada vaga, observando,
especialmente, a igualdade de tratamento e de oportunidades de crescimento e desenvolvimento.
Com essa prática a Companhia propicia expectativa de crescimento profissional, retém seus talentos e valoriza seu capital humano. A Argo possui um programa de estágio para a formação para
jovens talentos. O objetivo é estruturar o processo de aperfeiçoamento profissional desses jovens
e prover novos profissionais em médio prazo. Treinamento e Desenvolvimento: A área de recursos
humanos desenvolve ações de treinamentos em diversas áreas de conhecimento, formações para
liderança, além de processos de coaching e mentoring, abrindo oportunidades para o aprimoramento de competências, habilidades e conhecimentos que contribuam para o alcance de objetivos
da Companhia. A Argo também avalia o desempenho da sua equipe por me
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Demonstrações do resultado para o exercício findo em 31/12/2020
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro por ação)
Nota
31/12/2019
explicativa 31/12/2020 (reapresentado)
Receita líquida
19 241.984
378.186
Custo dos bens construídos e serviços prestados
20 (164.184)
(317.377)
Lucro bruto
77.800
60.809
Gerais e administrativas
20
(6.481)
(3.115)
Lucro operacional antes do resultado financeiro
71.319
57.694
Resultado financeiro
21 (40.857)
(11.329)
Receitas financeiras
1.911
2.167
Despesas financeiras
(42.768)
(13.496)
Lucro operacional antes do imposto de renda
e contribuição social
30.462
46.365
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
22
(8.968)
(15.921)
Lucro líquido do exercício
21.494
30.444
Demonstrações do resultado abrangente para o exercício findo em 31/12/2020
(Em milhares de reais - R$)
31/12/2019
31/12/2020 (reapresentado)
Lucro líquido do exercício
21.494
30.444
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do exercício
21.494
30.444
Demonstração dos fluxos de caixa para o exercício findo em 31/12/2020
(Em milhares de reais - R$)
Nota
31/12/2019
explicativa 31/12/2020 (reapresentado)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
21.494
30.444
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício com o caixa
líquido aplicado nas atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição social diferidos
26 (a)
8.968
15.921
Provisão para pis e cofins diferidos
19
20.926
38.547
Remuneração do ativo de concessão
8 e 23 (59.077)
(19.961)
Receitas de aplicações financeiras - títulos e valores
mobiliários
25
(1.911)
(2.167)
Juros sobre financiamentos
15, 17
42.245
6.491
Caixa gerado pelas (aplicado nas) operações
32.645
69.275
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Clientes
6
(7.507)
Ativo de concessão
8 (167.149)
(359.197)
Impostos a recuperar
(679)
378
Despesas pagas antecipadamente
7
196
(111)
Partes relacionadas
29
(185)
1
Outros créditos
(2.391)
242
Títulos e valores mobiliários
5
80.453
(125.533)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
11 (15.250)
(8.544)
Encargos e obrigações trabalhistas
13
(1.805)
292
Obrigações tributárias
12
1.870
3.168
Obrigações regulatórias
14
220
Partes relacionadas
631
Outros passivos
595
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
(78.609)
(419.364)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição imobilizado e intangível
(4.154)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
(4.154)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de financiamentos
17 e 18
90.604
339.010
(Redução) aumento de capital
(7.550)
79.715
Dividendos pagos
(42)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
83.054
418.683
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
291
(680)
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
4
413
122
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
4
122
802
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
291
(680)
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outros saldos a receber de terceiros contabilizados no período. Por esse fato, esse risco é considerado baixo. A RAP de uma empresa de transmissão é recebida das empresas que utilizam sua
infraestrutura por meio de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST. Essa tarifa resulta do
rateio entre os usuários do Sistema Integrado de Transmissão SIM de alguns valores específicos, a
RAP de todas as transmissoras, os serviços prestados pelo ONS e os encargos regulatórios. O Poder
Concedente delegou às geradoras, às distribuidoras, aos consumidores livres, aos exportadores e
aos importadores o pagamento mensal da RAP, que, por ser garantida pelo arcabouço regulatório
de transmissão, se constitui em direito contratual incondicional de receber caixa ou outro ativo
financeiro; desse modo, o risco de crédito é baixo. Em 31 de dezembro de 2020, a exposição máxima
do risco de crédito do contas a receber é de R$7.507. Risco de capital: A Companhia administra
seu capital para assegurar a continuidade de suas atividades normais, ao mesmo tempo em que
maximizam o retorno a todas as partes interessadas ou envolvidas em suas operações, por meio da
otimização do saldo das dívidas e do patrimônio. Risco de mercado: A utilização de instrumentos
financeiros pela Companhia tem como objetivo proteger seus ativos e passivos, minimizando a
exposição a riscos de mercado, principalmente no que diz respeito às oscilações de taxas de juros,
índices de preços e moedas. A Companhia não pactuou contratos de derivativos para fazer “hedge”
contra esses riscos; porém, estes são monitorados pela Administração, que periodicamente avalia
a exposição da Companhia e propõe estratégia operacional, sistema de controle, limite de posição
e limites de créditos com os demais parceiros do mercado. A Companhia também não pratica
aplicações de caráter especulativo nem outros ativos de risco. O principal risco de mercado ao qual
a Companhia está relacionado às taxas de juros. A Companhia e aplica substancialmente seus
recursos em títulos de renda fixa, sendo a maior parte destes alocada em CDBs e em títulos privados substancialmente lastreados em CDBs. Os saldos que apresentam risco de taxas de juros são:
(i) caixas e equivalentes; e (ii) títulos e valores mobiliários. Risco de liquidez: A responsabilidade
pelo gerenciamento do risco de liquidez é da Administração da Companhia, que gerencia o risco de
liquidez de acordo com as necessidades de captação e gestão de liquidez de curto, médio e longo
prazos, mantendo linhas de crédito de captação de acordo com suas necessidades de caixa, combinando os perfis de vencimento de seus ativos e passivos financeiros. A tabela a seguir analisa os
passivos financeiros da Companhia, por faixa de vencimento, correspondentes ao período remanescente entre a data do balanço patrimonial e a data contratual do vencimento. Em 31 de dezembro
de 2020, os valores divulgados na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados:
Próximos
Entre 13 e
Entre 25 e
37 meses
12 meses
24 meses
36 meses
em diante
Fornecedores
20.156
Financiamentos
43.392
789.632
Total
20.156
43.392
789.632
Análise de sensibilidade: A Companhia realiza análise de sensibilidade dos principais riscos aos
quais seus instrumentos financeiros estão expostos, basicamente representados por variação
das taxas de juros. Para verificar a sensibilidade dos indexadores nos investimentos aos quais
a Companhia está exposta na data-base 31 de dezembro de 2020, foram definidos três cenários

diferentes: O cenário I (provável) considera o esperado para os próximos 12 meses a partir de 31
de dezembro de 2020, tendo como base as taxas de juros futuras observadas na data-base das
demonstrações financeiras, disponíveis no website da BM&F Bovespa (CDI), Boletim Focus (IPCA)
e a manutenção da TJLP. Para os riscos de variação do CDI (que é base para atualização de parte
substancial das aplicações financeiras), de acordo com taxas referenciais de mercado projetadas
para os próximos 12 meses é de 2,75% ao ano, para o IPCA, é de 4,52% e a TJLP para remuneração
da dívida, cuja posição em 31 de dezembro de 2020 é de 4,55% ao ano. Os cenários II e III consideram os rendimentos auferidos caso haja uma depreciação de 25% e 50%, respectivamente, na
variável de risco considerada. O resumo dos diferentes cenários é demonstrado abaixo:
Cenário
Instrumentos financeiros Risco
Nota
Total
I
II
III
Caixa e equivalentes
Redução do CDI
4
413
11
9
6
Títulos e valores mobiliários Redução do CDI
5
49.158 1.352 1.014
676
Total
49.571 1.363 1.022
682
Financiamentos
Aumento do IPCA
12
487.657 22.042 16.532 11.021
Total
487.657 22.042 16.532 11.021
24. Compromissos: A Argo III possui contrato de longo prazo para construção da subestação, o
qual considera os custos com equipamentos, materiais e serviços durante a fase de construção. Os
compromissos assumidos estabelecidos no contrato são reajustados anualmente com base no IPCA
acumulado para o período de um ano e estão demonstrados no cronograma de pagamento a seguir:
2021
2022
Serviços
7.699
63
Materiais e equipamentos
10.918
Total
18.617
63
Paulo Heli Alves Ferreira - Diretor de RI e Finanças
Thiago Borges Martins - Controller - CRC/RJ 116409/O
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas e Administradores da Argo III Transmissão de Energia S.A. - São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Argo III Transmissão de Energia S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 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 Argo III Transmissão de Energia S.A. em
31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com
as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-

mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Conforme
mencionado na nota explicativa nº 3.7, os valores correspondentes foram alterados em relação
àquelas demonstrações financeiras anteriormente divulgadas relativas ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2019 e saldos de abertura em 1 de janeiro de 2019 pelas razões mencionadas na referida nota explicativa nº 3.7. Não fomos contratados nem foram contratados outros auditores para
auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros procedimentos sobre as alterações em relação as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e,
portanto, não expressamos opinião ou qualquer forma de asseguração sobre estas demonstrações
financeiras tomadas em conjunto. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.
Outros assuntos - Auditoria das demonstrações financeiras do exercício anterior: As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram anteriormente auditadas
por outros auditores independentes, que emitiram relatório datado em 30 de março de 2020, sem
modificação. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório
do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não
abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria
sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de
forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base
no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras : A administração é responsável pela
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não
ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela
administração da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de

elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das
demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo
da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia . Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se
as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar
a Companhia a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 09 de abril de 2021.
KPMG Auditores Independentes - CRC SP014428/O-6, Fabian Junqueira Sousa - Contador CRC
1SP235639/O-0.
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A melhor receita para se
proteger do coronavírus
é manter as mãos limpas
com água e sabão. Também
vale passar álcool em gel.
Fique de olho na informação
correta e evite as fake news.
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