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‘STALKING’
Imensa maioria das vítimas de assédio
persistente é de mulheres; em relação
de prévia intimidade. Por Paulo Márcio
de Mello, página 4

MORTES DOS
ESSENCIAIS
Aumentam em mais de 50% óbitos
de caixas, frentistas e educadores.
Por Marcos de Oliveira, página 3

Varejo reclama
da demora
em preservar
empregos

Número de bilionários
no Brasil iguala recorde

Brasil perde
mais 1 posição
no ranking dos
maiores países

Com enormes restrições das
atividades varejistas em todo o
Brasil, a demora da publicação da
medida de preservação dos empregos (nova MP 936) já impacta
significativamente nos empregos
e na renda, reclama o Instituto
para Desenvolvimento do Varejo
(IDV).
“Encerrado o primeiro trimestre de 2021, o que se observa são
imensas dificuldades das empresas, em especial, das pequenas e
médias varejistas, para preservar
os empregos e os investimentos”,
acrescenta a entidade.
O programa adotado no ano
passado, que possibilitou suspensão de contratos e redução nas
horas de trabalho, com recursos
da União, preservou mais de 10
milhões de empregos formais.
Apesar da difícil situação das
pequenas e médias empresas, o
ministro da Economia, Paulo
Guedes, não tem uma data para
o retorno do Programa de Preservação do Emprego e da Renda
(BEm).

Na pandemia, fortuna de 65 ricaços cresceu US$ 92 bi

O Fundo Monetário Internacional melhorou a projeção de
crescimento da economia brasileira em 2021. O relatório Panorama
Econômico Mundial calcula que o
Produto Interno Bruto (PIB) do
Brasil crescerá 3,7%, 0,1 ponto
percentual mais que na previsão
divulgada em janeiro.
A leve melhora, porém, não
muda a perspectiva de perdas de
posição no ranking mundial das
maiores economias. O Brasil deverá crescer menos que os países
emergentes e em desenvolvimento (alta projetada de 8,6%, puxada por China – 8,4% – e Índia –
12,5%) e menos também que as
nações da América Latina e Caribe (projeção de alta de 4,6%)
Para a agência de classificação
de risco Austin Rating, com base
nas novas projeções do (FMI), o
Brasil país deverá ser ultrapassado
pela Austrália e encerrar 2021 como a 13ª maior potência econômica do mundo.
As estimativas do desempenho
das economias em 2020 confirmam que a brasileira caiu do 9º
lugar para a 12ª colocação, como
já apontado pelo Monitor Mercantil, com base em dados do levantamento anual feito pelo Centre for Economics and Business
Research (CEBR).
O PIB do Brasil ocupou a 6ª
posição no ranking mundial em
2011, após ultrapassar o Reino
Unido, e o país caminhava para
o 5º lugar. Porém, a crise agravada pelas políticas ultraneoliberais levou a economia ladeira
abaixo.

O

ano de aperto na economia por causa da
pandemia passou longe
dos ricaços brasileiros. O ranking
de Bilionários do Mundo 2021,
divulgado nesta terça-feira pela
revista norte-americana Forbes, revela que o número de residentes
no Brasil com mais de US$ 1 bilhão voltou ao recorde registrado
em 2014.
São 65 bilionários, 20 a mais do
que na listagem anterior. Desses, 11
estrearam no ranking, entre eles os
filhos do banqueiro Joseph Safra –
que faleceu em dezembro. Também
aparecem pela primeira vez André
Street e Eduardo de Pontes, da Stone, e o colombiano David Vélez,
cofundador do Nubank.
Apesar de não ter nascido no
Brasil, Vélez mora aqui. Este ano,
a lista da Forbes adotou como critério o país de residência. Dessa
forma, ficaram de fora bilionários
brasileiros como Jorge Paulo Le-

Presidência da República

Bolsonarista Hang na contramão: riqueza encolheu R$ 5 bi

mann e seu sócio na AB Inbev
Carlos Alberto Sicupira (Suíça) e
Antonio Luiz Seabra, da Natura
(Reino Unido).
Para efeitos de comparação da
fortuna e do número de bilionários, o ranking brasileiro incluiu
os que moram fora do país. Os
65 ricaços detinham uma fortuna
estimada em US$ 219,1 bilhões, o

Daniel Oberhaus/CC

Senado aprova
adiamento do
IR; projeto
volta à Câmara
O Senado aprovou em votação
simbólica nesta terça-feira proposta da Câmara dos Deputados
que prorroga para 31 de julho de
2021 o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física. Como o projeto foi
alterado pelo relator no Senado,
Plínio Valério (PSDB-AM), o texto volta agora para nova análise
dos deputados.
Para os contribuintes que têm
imposto a pagar, o texto aprovado no Senado autoriza ainda o
pagamento da cota única ou das
cotas vencidas até 31 de julho sem
acréscimo de juros ou penalidade
de qualquer natureza. O calendário das restituições não foi alterado.
Plínio Valério incluiu emenda
para limitar a seis mensalidades o
parcelamento do IR devido, para
que a arrecadação do imposto não
se estenda para o ano que vem.
Ele explicou que o pedido para a
adaptação veio do Governo Federal, segundo o qual o país poderia
perder arrecadação no Orçamento de 2021.

que representa US$ 92 bilhões a
mais que no ano anterior.
O empresário Luciano Hang,
das lojas Havan, continua no
ranking, mas viu sua fortuna encolher US$ 900 milhões (cerca de
R$ 5 bilhões), de US$ 3,6 bilhões
para US$ 2,7 bilhões. Hang é um
dos mais entusiastas empresários
bolsonaristas.

COTAÇÕES

Elon Musk assumiu a vice-liderança com riqueza 700% maior que no ano anterior

Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,5911
R$ 5,7500
R$ 6,6387
R$ 0,8545
R$ 312,00

Patrimônio dos mais ricos engorda 3 ‘Brasis’

O

ranking de bilionários
da revista norte-americana Forbes 2021 revela
que as fortunas consolidadas alcançaram US$ 13,1 trilhões, quase 40% acima dos US$ 8 trilhões
da listagem de 2020. Seria como
se os 2.755 ricaços – 660 a mais
do que no ano anterior – tivessem
enriquecido quase 3 vezes o PIB

do Brasil, tudo que o país produz
em um ano.
O seleto clube recebeu um novo sócio a cada 17 horas. Mas o
líder do ranking, pelo quarto ano
consecutivo, continua sendo Jeff Bezos, dono da Amazon, com
uma fortuna estimada em US$
177 bilhões, US$ 64 bilhões a mais
do que no ano passado.

Na segunda posição, Elon
Musk, da Tesla, que viu seu patrimônio engordar US$ 126,4 bilhões em um ano, alcançando US$
151 bilhões, por conta do aumento de 705% nas ações da empresa.
Somente os dez mais ricos têm
fortuna avaliada em US$ 1,15 trilhão, quase o dobro dos US$ 686
bilhões do ano anterior.

ÍNDICES
IGP-M

2,94% (março)
2,53% (fevereiro)

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

0,89%
1,32%
2,75%
0,64% a.m.
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Soberania, integridade do patrimônio nacional: os importados
Por Felipe Quintas
e Pedro Augusto
Pinho

M

uitas características dão ao
Brasil identidade própria. No aspecto
físico do brasileiro, o traço mais marcante não vem
predominantemente da população originária nem dos
colonizadores
europeus,
mas dos brasileiros importados como escravos da
África. Nossa morenidade é
fruto das uniões dos negros
com os demais habitantes
do território brasileiro: índios, europeus e asiáticos.
As uniões entre portugueses e índios, tão comuns
na antiga capitania de São
Paulo, também deram sua
contribuição.
Contudo, sejam das uniões mais antigas, desde o
século XVI, ou da atualidade, dos séculos XX e XXI,
raros são os brasileiros sem
sangue africano.
Estima-se que nos 500
anos que vão de 1500 a
1900, em torno de 10 milhões de pessoas chegaram
como escravas às Américas,
sendo o Brasil contemplado
com quase a metade. Portanto, sendo a maioria da
nossa população, os negros
constituíram a opção mais
evidente para as relações
sexuais. Recordemos que
Portugal, em 1500, tinha
1,1 milhão de habitantes, e
os índios são estimados em
3 milhões quando da chegada de Cabral.
O demógrafo alemão
Robert René Kuczynski
(1876–1947) estima que saíram da África em torno de
15 milhões de pessoas, mas
os falecimentos nas cinco
semanas que, em média, decorriam nas viagens, reduziram a quantidade aportada
ao Novo Mundo (in Basil
Davidson, Mãe Negra, tradução de António Neves-Pedro do original de 1961para
Livraria Sá da Costa Editora, Lisboa, 1978).
Manolo Florentino, dos
mais brilhantes novos his-

toriadores brasileiros dedicados ao estudo da escravidão, lembra que há outras
dimensões, além das quantidades transladadas, a apreender das importações africanas: o enriquecimento, as
fortunas construídas com o
tráfico negreiro (M. F., Em
costas negras: uma história do
tráfico negreiro entre a África e
o Rio de Janeiro (séculos XVIII
e XIX), Editora Unesp, SP,
2014).

Quilombos
mostram que
a resistência
antiescravista
era obra de um
povo mestiço em
formação
Charles R. Boxer (1904–
2000), historiador inglês
especializado nas colonizações portuguesas e holandesas, atribui o pouco
interesse português à nossa
colonização, logo após a
chegada de Pedro Cabral,
ao rentável comércio com
a Índia, ao ouro da Guiné
(na verdade de Gana, onde
se encontrava o Castelo, depois Fortaleza de São Jorge
da Mina) e às guerras com
Marrocos, além da região
recém-descoberta
“não
possuir nada melhor do que
madeira com substâncias
corantes, papagaios, macacos e selvagens nus, o mais
primitivos possível” (C.R.
Boxer, O Império Marítimo
Português, tradução de Inês
Silva Duarte do original de
1969 para Edições 70, Lisboa, reimpressão de 2017).
Foi a ameaça da provável fixação de franceses no
Brasil que induziu João III
(1521–1557) a promover
a colonização, repartindo
o litoral, entre a foz do rio
Amazonas e São Vicente,
em capitanias de dimensões
diversas (1534) entregues à
iniciativa de nobres lusitanos. O fracasso desse modelo levou à constituição
dos governos gerais, em
1549.
A dificuldade dos primei-
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ros colonizadores em fazer
dos índios trabalhadores
agrícolas, também a escravidão africana na América
espanhola e o sucesso do
emprego de mão de obra
negra na indústria açucareira de São Tomé conduziram
à opção pelo transplante
deste modelo escravagista
para o Brasil.
Acrescia a capacidade africana. Como afirma
Mário Maestri (O escravismo
no Brasil, Atual Editora, SP,
1994, 12ª edição), na África Negra, “a posse da terra era coletiva. As aldeias
viviam especialmente da
agricultura. Os campos
agrícolas eram explorados
pelas famílias, isoladas ou
associadas, por meio de
técnicas agrícolas extensivas e itinerantes. Além das
plantações destinadas aos
cereais e tubérculos, cultivavam-se pequenas hortas
com diversos vegetais”.
Também os africanos do
golfo da Guiné conheciam
a metalurgia, fabricavam
enxadas, facões e ponta de
metal para lanças.
As populações originárias, no contato com europeu, foram infectadas por
doenças para as quais não
tinham proteção e também
foram assassinadas pois não
podiam se defender das armas de fogo. Disto decorre
seu decréscimo populacional nas áreas da costa atlântica.
Assim, a partir do século XVII, a população negra, adicionada às descendências mulata e cafuza,
tornou-se crescentemente
majoritária no Brasil, sendo
hoje amplamente predominante. Mas o que faz desta
população numerosa ser tão
pouco representada nos poderes institucionais e nem
mesmo ter ampla aceitação
destes poderes?
Não se diga que estava
numa índole pacífica africana. Sem entrarmos na história das populações da costa
ocidental da África, de onde
veio a quase totalidade dos
brasileiros importados, os

dois séculos de manutenção
dos quilombos, sendo mais
conhecido Palmares, mostraram coragem, capacidade
bélica e resistência.
A partir das últimas décadas do século XVI até
as do século XVIII, estes
quilombos ameaçaram os
núcleos coloniais portugueses, com vitórias e invasões para apropriação
de bens em vilas e fazendas. Os quilombos não
se limitavam aos contingentes africanos. Também
eram formados por índios
e brancos, o que demonstra o quanto a resistência
antiescravista não era obra
de uma etnia, mas de um
povo mestiço em formação, que, por seus caracteres fenotípicos e psicossociais, distinguia-se do
colonizador português.
Mas era difícil aceitar que
a colonização se dera de
modo tão cruel e vil. Desde 1538, chegaram escravos
em carregamento regular,
primeiro no navio de Jorge
Lopes Bixorda, traficante,
conforme narra Artur Ramos em As culturas negras
no Novo Mundo (in João Oscar, Escravidão & Engenhos
- Campos, São João da Barra,
Macaé e São Fidélis, Edições
Achiamé, RJ, 1985).
Não estava só no uso de
outros humanos, mas na
degradante transformação
de um ser humano em mercadoria, peça, como os escravos eram referidos, e se
morriam muitos ao cruzar o
Atlântico, havia onde repor,
como se a África fosse inesgotável produtora.
Mas por que os negros
e descendentes, numerosos
e capazes, não assumiam o
poder no imenso e diversificado Brasil?
Gilberto Freyre (Casa
Grande & Senzala Formação da Família Brasileira sob
o Regime da Economia Patriarcal, Imprensa Oficial,
Recife, 1966, 2 volumes,
14ª edição brasileira) ao
descrever a mistura étnica, apresenta uma linha de
resposta: “Quanto à mis-
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cibilidade, nenhum povo
colonizador, dos modernos, excedeu ou sequer
igualou nesse ponto aos
portugueses. Foi misturando-se
gostosamente
com mulheres de cor logo ao primeiro contato e
multiplicando-se em filhos
mestiços que uns milhares
apenas de machos atrevidos conseguiram firmar-se
na posse das terras vastíssimas e competir com povos grandes e numerosos
na extensão de domínio
colonial e na eficácia de
ação colonizadora. A miscibilidade, mais do que a
mobilidade, foi o processo
pelo qual os portugueses
compensaram-se da deficiência em massa ou volume humano para a colonização em larga escala e
sobre áreas extensíssimas.
Para tal processo preparara-os a íntima convivência,
o intercurso social e sexual
com raças de cor”.

Não se trata
somente de incluir,
mas de dar poder à
parcela majoritária
da nossa população
Freyre cita Roy Nash (The
conquest of Brazil, Harcourt,
Brace and Company, New
York, 1926) que salienta o
fato de o colonizador do
Brasil ter experimentado
anteriormente o domínio
de um povo de pele escura
e superior a eles em organização e técnica; de onde
esta miscigenação natural e
amplamente acolhida.
Muitos negros e mulatos deixaram seus nomes
na história do Brasil, como
o presidente da República Nilo Procópio Peçanha
(1867–1924). Em sumaríssima relação de diversificados talentos, enumeramos,
desde 1745, nascimento de
Valentim da Fonseca e Silva, Mestre Valentim, arquiteto, escultor, paisagista; o
músico José Maurício Nunes Garcia (1767–1830); o
ativista político e escritor

Luís Gama (1830–1882); o
engenheiro André Rebouças (1838–1898); o escritor,
fundador da Academia Brasileira de Letras, Joaquim
Maria Machado de Assis
(1839–1908); o político e
farmacêutico José do Patrocínio (1853–1905); a religiosa Escolástica da Conceição Nazaré, Mãe Menininha
do Gantois, (1894–1986); a
professora e política Antonieta de Barros (1901–1952),
a quem devemos o Dia do
Professor, em 15 de outubro;
a ativista e política Laudelina de Campos Melo (1904–
1991), fundadora da primeira
Associação de Trabalhadoras
Domésticas do Brasil; e centenas de milhares, milhões de
notáveis brasileiros que construíram nossa identidade e
soberania.
Mas a integração não chegou à participação no poder
decisório da Nação. Há um
caso que bem evidencia esta situação. Capistrano de
Abreu (1853–1927) debateu
com Sílvio Romero (1851–
1914), pelas páginas da imprensa, as influências no português brasileiro. Trataram da
imensa participação cultural
dos africanos importados?
Nem um nem outro o fez;
apenas os acidentes geográficos, que por óbvio tinham as
designações indígenas, foram
exemplificados (Capistrano
de Abreu, Ensaios e Estudos,
4ª série, Civilização Brasileira,
RJ, 1976).
Não se trata somente de
incluir, mas de dar poder à
parcela majoritária da nossa população nas decisões
nacionais. Poder esse que
só pode ser efetivado pela
construção de instituições
nacionais próprias, voltadas
à representação política da
sociedade brasileira e que,
portanto, não podem ser
importadas, mas criadas pela vontade soberana do Povo e da Nação.
Felipe Quintas é doutorando em
Ciência Política na Universidade
Federal Fluminense.
Pedro Augusto Pinho é administrador
aposentado.
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Mortes dos essenciais

T

rabalhadores que não podem optar pelo teletrabalho
exercem algumas das ocupações que mais registraram
aumento nos desligamentos do emprego por morte no
Brasil, segundo levantamento exclusivo feito para o jornal
El País com base em informações do Ministério da Economia. O estudo abrangeu janeiro e fevereiro de 2020,
antes da chegada da pandemia no país, e dois dos piores
meses da crise sanitária, no início de 2021.
Houve um salto de 68% no número de mortes de
frentistas de posto de gasolina e de 67% com operadores
de caixa de supermercado; 83 professores do ensino fundamental morreram, ante 42 no ano passado. Os dados
não recolhem só óbitos pela Covid-19, mas oferecem uma
boa ideia do impacto da pandemia em serviços que são
essenciais na hora de definir quem fica em casa, mas ficam
no final da fila das prioridades na vacinação.

Um em cada 10 afastados
Requerimento de benefícios por incapacidade pela Covid-19 já representa 10% no total de pedidos ao INSS, afirma
a advogada Carla Benedetti, coordenadora da pós-graduação
em Direito Previdenciário do Estratégia Concursos.
Os afastamentos só não superam os pedidos por doenças ortopédicas, segundo dados da Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho. O INSS registrou mais de 37 mil
pedidos de afastamento por conta da incapacidade relacionada à contaminação do vírus. Houve aumento de 165%,
se comparado com 2019, no pedido de afastamentos por
doenças respiratórias, chegando a 51.327 afastamentos
por esta causa.

Viracopos não está no
leilão de 22 aeroportos
Foi a primeira concessão do setor devolvida no país

E

m momento de
baixa oferta de ativos aeroportuários
no mundo, o Ministério da
Infraestrutura e Agência
Nacional de Aviação Civil (Anac) realizam, nesta
quarta-feira, na B3, em São
Paulo, a 6ª rodada de concessões, com 22 terminais
espalhados por 12 estados
do país. Juntos, os aeroportos que serão ofertados
processam cerca de 23,3
milhões de passageiros. O
governo espera que o investimento total supera R$
6 bilhões.
No bloco de aeroportos
ofertados não consta o Viracopos, em Campinas (SP)
devolvido ao governo federal pela concessionária Aeroportos Brasil, por ter gerado uma dívida de R$ 2,88
bilhões acumulada em dois
ano. Em agosto de 2020 o
governo previa realizar um
novo leilão entre julho e setembro de 2021, do que foi
é o primeiro do Brasil a ser
concessão devolvida.
Os blocos são o Norte
(Manaus, Porto Velho, Rio
Branco, Cruzeiro do Sul, Tabatinga, Tefé e Boa Vista),
Central (Goiânia, São Luís,
Teresina, Palmas, Petrolina e
Imperatriz) e Sul (Curitiba,
Foz do Iguaçu, Navegantes,
Londrina, Joinville, Bacacheri, Pelotas, Uruguaiana e
Bagé). Trata-se da 6ª rodada
de concessão de aeroportos à
iniciativa privada.

Os 22 aeroportos serão
concedidos à iniciativa privada por um período de 30
anos. Em condições normais
de demanda, os 3 blocos de
aeroportos processam, juntos, cerca de 11% do total
do tráfego de passageiros
do país, o equivalente a 24
milhões de passageiros por
ano (dados de 2019). Entre
2011 e 2019, o programa de
concessão aeroportuária no
Brasil concedeu o equivalente a 67% do tráfego nacional
à iniciativa privada.
Composição
Esta será a segunda rodada de concessão de aeroportos realizada em blocos.
Em função da localização
geográfica, os ativos foram
agrupados nos blocos Sul,
Central e Norte, abrangendo um total de 12 estados:
Acre, Amazonas, Goiás,
Maranhão, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do
Sul, Rondônia, Roraima,
Santa Catarina e Tocantins.
O Bloco Sul é composto
pelos aeroportos de Curitiba/PR, Foz do Iguaçu/PR,
Navegantes/SC, Londrina/
PR, Joinville/SC, Bacacheri/PR, Pelotas/RS, Uruguaiana/RS e Bagé/RS. O
lance mínimo (contribuição
inicial) para apresentação de
propostas foi fixado em R$
130,2 milhões.
Formado pelos aeroportos de Goiânia/GO, São

Luís/MA,
Teresina/PI,
Palmas/TO, Petrolina/PE
e Imperatriz/MA, o Bloco
Central tem lance mínimo
de R$ 8,1 milhões. Já em
relação ao Bloco Norte,
integrado pelos aeroportos
de Manaus/AM, Porto Velho/RO, Rio Branco/AC,
Cruzeiro do Sul/AC, Tabatinga/AM, Tefé/AM e Boa
Vista/RR, o lance mínimo é
de R$ R$ 47,9 milhões.
O leilão da 6ª rodada de
concessão de aeroportos será realizado na B3, em São
Paulo, e terá transmissão
pelo canal oficial da ANAC
no YouTube (www.youtube.
com/oficial_anac) . Tendo
em vista as medidas sanitárias adotadas em decorrência
da pandemia de Covid-19, o
acesso físico ao local da sessão será restrito aos proponentes e participantes previamente inscritos.
A decisão de concessão
desses aeroportos ocorreu
com a publicação do Decreto Presidencial nº 9.972, de
14 de agosto de 2019, que os
incluiu na lista de empreendimentos do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI)
do Governo Federal.
Juntos, os 22 aeroportos que serão concedidos
processam cerca de 23,3
milhões de passageiros e
correspondem a aproximadamente 11,1% do mercado nacional. Esta será a segunda rodada de concessão
de aeroportos em blocos.

“Essa semana, que estamos chamando de Infra Week, será especial para o Brasil.
Em um único dia vamos passar para a iniciativa privada a
mesma quantidade de aeroportos já concedidos em todas as rodadas anteriores. Na
quinta-feira a gente faz o leilão da Ferrovia de Integração
Oeste-Leste e na sexta-feira a
gente fecha com o arrendamento de 5 terminais portuários”, explica o ministro da
Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.
O investimento privado
total nos três blocos chega
aos R$ 6,1 bilhões, sendo R$
2,85 bi no Bloco Sul, R$ 1,8
bi no Bloco Central e R$ 1,48
bi no Bloco Norte. O Bloco
Sul é composto pelos aeroportos de Curitiba/PR, Foz
do Iguaçu/PR, Navegantes/
SC, Londrina/PR, Joinville/
SC, Bacacheri/PR, Pelotas/
RS, Uruguaiana/RS e Bagé/
RS. O lance mínimo (contribuição inicial) para apresentação de propostas foi fixado
em R$ 130,2 milhões.
O leilão da 6ª rodada de
concessões de aeroportos
terá transmissão pelo canal
oficial da ANAC no YouTube (www.youtube.com/
oficial_anac). Tendo em
vista as medidas sanitárias
adotadas em decorrência
da pandemia de Covid-19,
o acesso físico ao local da
sessão será restrito aos proponentes e participantes
previamente inscritos.

Educação ainda mais desigual

Economia criativa perdeu 458 mil postos de trabalho

A Covid-19 aumenta a desigualdade na educação
infantil. Análise do FMI mostra que, com o fechamento
generalizado de escolas, as perdas na educação em 2020
são estimadas em um quarto do ano letivo nas economias
avançadas e duas vezes mais nos mercados emergentes e
nas economias em desenvolvimento.
Crianças de famílias mais pobres foram afetadas de
forma desproporcional. Até 6 milhões de crianças em
mercados emergentes e economias em desenvolvimento
poderiam abandonar a escola este ano, com consequências
adversas para a vida toda.

O setor da economia
criativa perdeu 458 mil postos de trabalho na comparação do último trimestre de
2020 com o mesmo período
do ano anterior. Os dados
divulgados pelo Observatório Itaú Cultural indicam
uma retração de 6,4% nos
empregos especializados na
área da cultura.
O levantamento leva em
consideração funções em
diversas áreas que dependem da criatividade para
serem
desempenhadas,
não sendo uniformizadas ou passíveis de serem
substituídas por máquinas. Eram 7,1 milhões de
pessoas trabalhando nesse

Assédios
Bia, inteligência artificial do Bradesco, vai responder na
lata a clientes que vierem com assédio. Falta ao banco ceifar o assédio de seus gerentes aos correntistas, oferecendo
produtos que só levam lucro à instituição financeira e sem
atender às demandas dos clientes.

Rápidas
O presidente da Unimed Volta Redonda, Luiz Paulo
Tostes Coimbra, foi eleito presidente da Central Nacional
Unimed (CNU), que é sexta maior operadora de planos de
saúde do Brasil, com mais de 1,8 milhão de beneficiários. O
médico vai liderar a instituição de 2021 a 2025 *** Ex-preso
político e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), o jornalista Cid Benjamim fará palestra nesta
quinta-feira, às 17h, no canal TVIAB no YouTube, sobre
o tema “Tortura de Estado e suas variadas formas” *** O
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) transmite, nestas
quinta e sexta, o curso “Auditoria no Setor Público (NBASP
e NBC TASP) – Módulo I – Contextualização”, por meio do
canal do CFC no YouTube (youtube.com/channel/UCpnbh9vhKFvjrCV644ROwmA), das 8h30 às 12h30.

tipo de função nos últimos três meses de 2019.
Número que foi reduzido
para 6,6 milhões no quarto
trimestre de 2020.
Segundo a Agência Brasil,
as áreas mais afetadas foram
atividades artesanais, artes cênicas e visuais, cinema, música, fotografia, rádio e TV e
museus e patrimônio. Nesses
segmentos, a retração chegou a
18%. Eram 773, 9 mil pessoas
com postos de trabalho nessa
área no final de 2019, número
que caiu para 634,2 mil nos últimos três meses de 2020.
Nas áreas de apoio às atividades criativas houve uma
queda de 15% nos postos
de trabalho, passando de

MACIFE S.A. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ Nº 33.034.208/0001-80 - NIRE 33.300.108.81-5
Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária. Ficam convidados os Srs. Acionistas da MACIFE S.A. Materiais de Construção, a se
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, na sede da empresa na Av.
Presidente Vargas, 509 - 3º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ, no dia 16
de abril de 2021, às 12:00 horas, em primeira convocação e às 12:30 horas,
em segunda convocação, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos:
(i) reforma do Estatuto Social e (ii) outros assuntos de interesse da Sociedade.
Rio de Janeiro, 06 de abril de 2021. Isabela Romina Albernas Diniz - Diretora.
DBO INVEST S.A.
CNPJ/MF 27.959.158/0001-40- NIRE 33.300.326.979
EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE
ACIONISTAS 05 DE ABRIL, 2021 (REDUÇÃO DE CAPITAL)
Os acionistas representando a totalidade do capital social da DBO INVEST
S.A, sociedade anônima, com sede na localizada na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Graça Aranha, n° 226, sala
610 a 612 (“Companhia”) resolvem: 1. Por julgarem ser excessivo o capital
social da Companhia em relação ao desenvolvimento de suas atividades
atuais e futuras, aprovar, nos termos do artigo 173 da Lei das S.A,. por
unanimidade, reduzir o capital social em R$1.705.562,05, mediante o
cancelamento das ações da Companhia detidas pelos Acionistas SVEIN
HARALD, AGR BIDCO AS, Aristeidis Athanasios Tsikouras, TM
Parnership AS e Rachid Cury Felix, sendo o pagamento aos mesmos
feito através da entrega de ações de emissão da 3R Petroleum Óleo e
Gás S.A. detidas pela Companhia 3. Em razão da redução, o capital social
da Companhia passará dos atuais R$ 3.609.979,90 para R$ 1.904.417,85,
com a consequente modificação da Cláusula 5ª do Estatuto Social, a qual
será aprovada em assembleia de acionistas, após o decurso do prazo legal
de 60 dias da publicação do presente extrato.

2,5 milhões em 2019 para
2,1 milhões em 2020.
Novos postos
Por outro lado, houve um
aumento de 115 mil postos
de trabalho na área da Tecnologia da Informação, o que
representa uma alta de 24%
no período. O segmento editorial também abriu novos
postos de trabalho, um crescimento de 25%, com 23,7
mil novos empregos.
A redução de postos de
trabalho afetou mais os
trabalhadores informais,
sem carteira assinada ou
cadastro como pessoa jurídica. Nesse grupo, houve

uma queda de 11% , passando de 2,8 milhões para
2,5 milhões no número de
postos de trabalho. Nos
postos de trabalho formalizados, a retração ficou
em 3,4%, chegando a 4,1
milhões de pessoas no final de 2020.
“Uma das razões para a
retração ter sido menor é a
criação de políticas de proteção ao emprego implementadas durante a pandemia, que
permitiram a diminuição de
carga horária e a suspensão
temporária de contratos de
trabalho, protegendo os trabalhadores celetistas de possível desligamento”, aponta o
levantamento.

NBCUniversal Networks International Brasil Programadora S.A.
CNPJ/MF nº 01.253.766/0001-40 - NIRE 33.3.003.0259-0
Ata da Assembleia Geral Extraordinária: Local, data e hora: Na sede da
NBCUniversal Networks International Brasil Programadora S.A. (a “Companhia”), localizada na Avenida das Américas, 1.650, Bloco 4, salas 201 a
204, 228 a 233, Barra da Tijuca, CEP 22640-101, RJ/RJ, no dia 03/03/2021, às
15h00. Mesa: Manuel Luis Roquete Campelo Belmar da Costa - Presidente da
Mesa; e Marcelo Scalzo – Secretário da Mesa. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de Acionistas representando
a totalidade do capital social da Companhia, na forma do §4º do art. 124 da Lei
6.404/76, conforme assinatura constante no Livro de Registro de Presença de
Acionistas da Companhia. Deliberações tomadas por unanimidade de votos
dos acionistas: Instalada a Assembleia,a totalidade dos Acionistas da Companhia decidiu por unanimidade e sem ressalvas: 1. Autorizar a lavratura da ata
a que se refere esta Assembleia na forma sumária, nos termos do parágrafo
1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76; 2. Aprovar a distribuição de dividendos no
valor de R$ 20.600.000,00, a serem pagos à conta de reserva operacional, referentes a parte do lucro apurado no exercício social encerrado em 31/12/2019,
nos termos do artigo 20, §3º do Estatuto Social da Companhia. Os valores serão disponibilizados aos acionistas a partir da presente data, na proporção das
respectivas participações societárias detidas na Companhia, conforme a seguir: Acionistas / % / R$: Globo Comunicação e Participações S.A. / 47,5 % /
9.785.000,00; USA BRASIL HOLDINGS L.L.C / 52,5 % / 10.815.000,00; Total a
ser distribuído / 100,0 % / 20.600.000,00. Encerramento: Nada mais havendo
a ser tratado, a Assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura
desta ata, a qual depois de então ser lida e aprovada, foi assinada por todas
as partes presentes à Assembleia. RJ, 03/03/2021. Mesa: Presidente: Manuel
Luis Roquete Campelo Belmar da Costa - Secretário: Marcelo Scalzo. Acionistas Presentes: Globo Comunicação e Participações S.A. e USA Brasil Holdings
L.L.C. Confere com o original lavrado em livro próprio. Manuel Luis Roquete
Campelo Belmar da Costa - Presidente. Marcelo Scalzo - Secretário. Jucerja nº
4028259 em 09/03/2021. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.
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‘Stalking’

S

talking ou perseguição, assim mesmo, sem qualquer
qualificação, tal como “perseguição obsessiva”, que
constava originalmente no Projeto de Lei 4.411/20,
passou a integrar o Código Penal, como crime (Lei
14.132/21 inclui o art. 147-A do Decreto-Lei 2.848, de 7
de dezembro de 1940, Código Penal).
Pela proposta sancionada e publicada no DOU em
1º/4/2021, o ato de perseguir ou importunar de modo
frequente outra pessoa, por qualquer meio, direta ou indiretamente, de forma a provocar-lhe medo ou inquietação
ou a prejudicar a sua liberdade, será punido com detenção
de 6 meses a 3 anos, ou multa. A pena poderá ser aumentada de metade se o crime for cometido contra criança,
adolescente ou idoso, contra mulher por razões da condição de sexo feminino, mediante concurso de 2 ou mais
pessoas ou com o emprego de arma.
Prevê também a aplicação das penas acessórias de proibição de contato com a vítima pelo período de 6 meses a
3 anos e de obrigação de frequência de programas específicos de prevenção de condutas típicas da perseguição.
A autora da proposta, a deputada Elcione Barbalho
(MDB-PA), ressalta que a imensa maioria das vítimas de
assédio persistente é de mulheres e que a prática ocorre
usualmente no contexto de uma prévia relação de intimidade entre autor e vítima, como no caso de término de
relacionamento amoroso.
Até então, perseguição era tipificada como contravenção, não como crime. A Lei de Contravenções Penais
prevê pena de prisão de 15 dias a dois meses, mais multa,
para o ato de “molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável”.
Também é possível punir, conforme o Código Penal,
o ato de ameaçar alguém, por palavra, escrito, gesto ou
qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e
grave, com detenção de 1 a 6 meses, ou multa, conforme
veiculou a Agência Câmara de Notícias.
O Brasil é o país com a quinta maior taxa de feminicídio, por 100 mil mulheres, em todo o mundo, e 76%
dos feminicídios são cometidos por pessoas próximas à
vítima.

Número de mortes
e de nascimentos
O renomado neurocientista Miguel Nicolelis diz que a
diferença entre óbitos e nascimentos está ficando cada vez
menor no Brasil. Março pode ter sido o primeiro mês da
História em que o Brasil registra mais mortes do que nascimentos, segundo o neurocientista, em matéria produzida
por Fernanda Pinotti, em 1º de abril passado, para a CNN.
O médico explicou que um levantamento feito por pesquisadores no Portal da Transparência do Registro Civil do
Brasil apura o total de certificados de óbitos e nascimentos
desde antes da pandemia.
Disse ele que “antes, havia por volta de 200 a 230 mil
nascimentos por mês no Brasil, e por volta de 90 a 100 mil
óbitos. A gente seguiu esses dados ao longo do ano passado, e o que vimos é que a diferença entre os óbitos e os
nascimentos está ficando cada vez menor”.
Em fevereiro, observou-se uma queda de registros de
nascimento, com 125 mil nascimentos contra 121 mil óbitos. “A diferença, que era de 100 mil em favor de mais nascimentos do que óbitos por mês, caiu para menos de 4 mil.
Sugerindo que em março, onde tivemos aproximadamente
160 mil óbitos no Brasil, numa estimativa preliminar, se o
número de nascimentos ficar por volta dos 125 mil, teremos, pela primeira vez na História do Brasil, mais mortes
do que nascimentos no país”, detalhou.
Os genocidas responsáveis por esta aritmética macabra
já têm os seus nomes imantados na lata do lixo não reciclável da História.

#Vacina sim. #Vacina já
Vacinei. Semana passada. Parabéns e agradecimentos à
equipe da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, por dispor e manter profissionais atenciosos, competentes, como
os que me atenderam no posto de vacinação instalado no
Museu da República (o Palácio das Águias, antiga residência do Barão de Nova Friburgo).
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Abertura de empresas no Rio
cresce 40,5% no 1º tri de 2021

D

e janeiro a março,
a Junta Comercial
do Estado do Rio
de Janeiro (Jucerja), órgão
vinculado à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações
Internacionais,
registrou
14.938 novas empresas
abertas no Estado do Rio
de Janeiro, aumento de
40,5% em relação aos três
primeiros meses de 2020
(10.636 novos negócios).
Fevereiro e março de
2021 ainda bateram o recorde de aberturas nos últimos 20 anos. Só em março
foram contabilizadas 5.862
novas empresas. O número
é 82,5% maior do que o registrado no mesmo mês em
2020 (3.212). Já em fevereiro, a Junta Comercial somou 4.720 novos negócios,
um aumento de 32% em
relação a fevereiro de 2020
(3.565). Um ano antes da
pandemia, no primeiro trimestre de 2019, o número
de novas empresas chegou
a 11.615, 22,2% a menos do
que em 2021.
“O Governo do Rio tem
buscado apoiar o empreendedor fluminense com
medidas para reduzir a burocracia, melhorar o ambiente de negócios e facilitar a abertura de empresas,
aumentando, consequentemente, o potencial do Estado para fazer negócios e assim gerar empregos e renda
para a população”, disse o
secretário estadual de Desenvolvimento Econômico,
Leonardo Soares.
Durante todo o período

Aislan Loyola

de pandemia, a Jucerja não
parou, realizando todos os
processos de forma digital.
“A Junta vem trabalhando
para tornar os procedimentos mais ágeis, alcançando
a meta estabelecida pelo
Governo do Estado de até
duas horas para abertura de
novas empresas. Em fevereiro e março, a média de
tempo foi de 41 e 43 minutos, respectivamente”, afirmou o presidente da Jucerja, Affonso D’Anzicourt.
Geração de empregos
De acordo com Leonardo Soares, o aumento de
novas empresas pode ser o
reflexo de uma nova economia que está sendo criada
neste período de pandemia,
em que o país inteiro está
enfrentando o problema do
desemprego. Ele acredita
que o empreendedorismo
tem sido uma saída buscada
por muitas pessoas.
“Além disso, estamos
apostando na construção

civil para gerarmos novas
vagas de trabalho formais,
com carteira assinada. Vamos lançar quatro concessões de rodovias até o fim
do ano. É uma das formas
de atuação do Governo do
Estado para oferecer oportunidades para o trabalhador fluminense, aquecendo
a nossa economia e oferecendo serviços de qualidade
para a população”, disse.
O secretário ainda destaca a realização de leilões
para trazer novas usinas termoelétricas para o Rio de
Janeiro. “Estamos fazendo
o nosso dever de casa, pois
não temos tempo a perder.
Conseguimos modernizar
a legislação local sobre geração de energia e acreditamos que estes quatro leilões
de termoelétricas, que são
feitos em âmbito nacional,
podem trazer três empreendimentos para o nosso
estado. E cada um deles gera quase 3 mil empregos na
construção civil”, afirmou.
De Janeiro a Março de

2021- Abertura de Empresas (top 10 – setores):
– Serviços Combinados
de Escritório e Apoio Administrativo: 540
– Comércio Varejista
de Artigos do Vestuário e
Acessórios: 469
– Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consultas: 394
– Restaurantes e Similares: 394
– Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial: 368
– Lanchonetes, Casas de
Chá, de Sucos e Similares:
366
– Comércio Varejista de
Mercadorias em Geral, com
Predominância de Produtos
Alimentícios, como Minimercados, Mercearias e Armazéns: 291
– Serviços de Engenharia: 264
– Construção de Edifícios: 263
– Treinamento em Desenvolvimento Profissional
e Gerencial: 239

São Paulo entra na moda do colégio militar

E

m vigor desde
a última quinta-feira após ter sido
sancionada pelo governador João Doria, a Lei
17.359/2021 permite que o
Executivo utilize o modelo de Escola Cívico-Militar
(Ecim) em instituições de
ensino da rede pública estadual.
O critério para a seleção
das escolas depende de normas complementares. De
acordo com a lei, a medi-

da será somada às políticas
promovidas para o aprimoramento da educação básica
e para a execução das metas
do Plano Estadual de Educação e, portanto, não vai
substituir ou colocar fim
aos outros programas existentes.
Proposto pelo deputado
Tenente Coimbra (PSL), o
projeto que deu origem à
lei foi aprovado na Alesp
no início de março. O autor
afirma que a medida não

SINDICATO DOS EMPREGADOS PROMOTORES, REPOSITORES
E DEMONSTRADORES DE VENDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RJ
Avenida Franklin Roosevelt, 84 – sala 601 – Centro –
Rio de Janeiro – RJ – CEP 20021-120 - CNPJ 05.853.134/0001-79
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES 2021
O Presidente do Sindicato dos Empregados Promotores, Repositores e
Demonstradores de Vendas do Estado do Rio de Janeiro – RJ, no exercício
das atribuições conferidas pelo artigo 12 do Estatuto Social, em cumprimento
ao disposto no artigo 13 do Estatuto Social, convoca todos os associados do
Sindicato, que estejam em dia com suas obrigações estatutárias e preencham
os requisitos contidos no artigo 8 do Estatuto Social, para participar das
eleições Sindicais para a Diretoria e Conselho Fiscal e respectivos Suplentes,
para o decênio 2021/2031 que se realizará no horário de 8h (oito horas) do dia
7 de maio de 2021 até as 17h (dezessete horas) do dia 7 de maio de 2021. A
coleta de votos ocorrerá através de mesa coletora fixa na Sede da Entidade,
Avenida Franklin Roosevelt, 84 – sala 601 – Centro – Rio de Janeiro – RJ. O
prazo para registro de chapas será de 5 (cinco) dias corridos, contados do
primeiro dia útil após a publicação do presente edital, devendo os requerimentos serem protocolados perante a Secretaria Eleitoral do sindicato, situada na
Avenida Franklin Roosevelt, 84 – sala 601 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, no
horário de 9h (nove horas) às 16h (dezesseis horas), atendendo as exigências estatutárias. Para garantia da lisura, transparência e imparcialidade do
pleito, após o encerramento de prazo para registro das chapas, os demais
atos do processo eleitoral ficarão a cargo da Secretaria Eleitoral e a mesma
fornecerá aos associados interessados quaisquer outras informações a respeito do processo eleitoral. Rio de Janeiro, 7 de abril de 2021
MARCELO DA SILVA OLIVEIRA

produz “uma reforma total” e trata-se de uma opção
para as famílias que querem
matricular os filhos “nesse
modelo de gestão compartilhada”.
Coimbra explica ainda
que, apesar de existir um
plano federal nesse sentido,
“a intenção é criar também
no âmbito estadual para
que, com esses projetos
pilotos, possamos demonstrar na prática a eficiência
dessas escolas e expandir

cada vez mais em torno do
Estado de São Paulo”.
O Programa Nacional
das Escolas Cívico-Militares, citado pelo parlamentar, visa implementar
o modelo em 216 escolas
do país até 2023. Na parceria entre os Ministérios
da Educação e da Defesa,
os professores executam o
trabalho didático-pedagógico, enquanto os militares
atuam na administração
escolar e educacional.

GLOBALTECH CONSULTING S/A
CNPJ/MF 06.077.048/0001-84 - NIRE 33.3.0027299-2
Ficam convocados os Senhores Sócios Acionistas da Globaltech Consulting
S/A para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária no
dia 29/03/2021 às 10:00 horas, na sede social da companhia localizada à
Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto nº 215 - sala 908 - parte - Tijuca /
Rio de Janeiro - RJ, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
1) Aprovação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras, referentes
ao Exercício Social encerrado em 31/12/2020; 2) Destinação de Resultados;
3) Assuntos Gerais.
Rio de Janeiro, 17 de março de 2021
A Diretoria
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JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

Continua...

CNPJ nº 08.583.456/0001-33
Relatório da administração - 1. Mensagem da administração - A administração da Jauru Transmissora de Energia S.A. (“Companhia”) em atendimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, tem a satisfação de submeter
a apreciação dos senhores acionistas o relatório da administração e as demonstrações financeiras referente ao exercício findo em 31/12/2020, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. 2. A Companhia: A Jauru
Transmissora de Energia S.A. (“Companhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 12/12/2006 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro. A Companhia tem por objeto social 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. Esta atividade é
regulamentada pela Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME). 3. Principais acontecimentos no exercício: (a) Receita Anual Permitida (RAP) - A RAP da Companhia para o
ciclo 2020-2021 foi de R$ 70.084 mil (R$ 68.793 para o ciclo 2019-2020. (b) Disponibilidade da linha de transmissão - A disponibilidade da linha de transmissão no exercício de 2020 foi de 100%, contra uma disponibilidade de 98,66%
no exercício de 2019. 4. Governança corporativa: As práticas de governança da Companhia buscam fornecer informações aos seus acionistas com qualidade e transparência. (a) Diretoria - A Companhia é administrada por 3 (três)
diretores. Compete aos diretores, entre outros, a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia, bem como praticar todo e qualquer ato de gestão do interesse da Companhia. (b) Conselho Fiscal - O Conselho
Fiscal, funciona de forma não permanente, é composto por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral. Compete aos conselheiros as atribuições e os poderes conferidos por lei. 5. Declaração da
Diretoria: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, os membros da diretoria, declaram que revisaram, discutiram e concordam acerca das demonstrações financeiras da Companhia e com as opiniões expressas no relatório
dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31/12/2020.
Balanços patrimoniais - Em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
Nota
2020
2019
Capital
Reservas de lucros
lucros
Lucros
Caixa e equivalentes de caixa
8
1.148
3.418
Nota
Social Legal Incentivos fiscais Retenção de lucros arealizar acumulados
Total
Títulos e valores mobiliários
9 (i)
11.721
1.929 Saldo em 31 de dezembro de 2018
266.880 2.496
35.563
46.245
- 351.184
Concessionárias e permissionárias
10
7.201
7.241 Lucro líquido do exercício
11.091
11.091
Ativo de contrato
11
82.582
79.186 Reserva Legal
18 (b)
556
(556)
Impostos e contribuições a recuperar
12
3.065
3.780 Dividendos minimos obrigatórios
18 (c)
(2.634)
(2.634)
Outros ativos
11.854
10.207 Reserva de retenção de lucros
18 (b)
7.901
(7.901)
Total do ativo circulante
117.571 105.761 Saldo em 31 de dezembro de 2019
266.880 3.052
43.464
46.245
- 359.641
Ativo de contrato
11
542.273 561.127 Aprovação de pagamento de dividendos
18 (b)
(9.657)
(9.657)
Títulos e valores mobiliários
9 (ii)
13.024
12.787 Lucro líquido do exercício
14.078
14.078
Total do realizável a longo prazo
555.297 573.914 Reserva Legal
18 (b)
704
(704)
Imobilizado e Intangível
3.801
3.971 Reserva de incentivos fiscais
18 (b)
1.387
(1.387)
Total do imobilizado + intangível
3.801
3.971 Dividendos minimos obrigatórios
18 (c)
(2.997)
(2.997)
Total do ativo não circulante
559.098 577.885 Reserva de retenção de lucros
18 (b)
8.990
(8.990)
Total do ativo
676.669 683.646 Saldo em 31 de dezembro de 2020
266.880 3.755
1.387
42.796
46.245
- 361.065
Fornecedores
1.565
1.106
Financiamento
13
18.866
17.862 contrato - A estimativa do valor do ativo contrato, da receita de construção da substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiDebêntures
14
3.385
10.287 infraestrutura, da receita de operação e manutenção e da receita de remune- ro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro. A Companhia reaImpostos e contribuições a recolher
2.862
2.361 ração envolve o uso de premissas tais como: taxa de inflação de longo prazo, liza transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial,
Pis e Cofins diferidos
15
7.236
7.325 margem de operação e manutenção (O&M), margem de construção, e a taxa mas mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos atiDividendos a pagar
18 (c)
5.046
2.634 de financiamento. O reconhecimento do ativo de contrato requer o exercício vos transferidos. Nesses casos, os ativos financeiros não são desreconheciEncargos setoriais
3.355
2.839 de julgamento significativo sobre o momento em que a Companhia obtém o dos. ii. Passivos financeiros - A Companhia desreconhece um passivo finanOutros passivos
7.058
5.832 controle do ativo. A mensuração do progresso da Companhia em relação ao ceiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. A ComTotal do passivo circulante
49.373
50.246 cumprimento da obrigação de desempenho satisfeita ao longo do tempo re- panhia também desreconhece um passivo financeiro quando os termos são
Financiamento
13
75.433
95.161 quer também o uso de estimativas e julgamentos significativos pela Adminis- modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente
Debêntures
14
69.097
60.808 tração para estimar os esforços ou insumos necessários para o cumprimento diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos termos moPis e Cofins diferidos
15
48.660
50.181 da obrigação de desempenho, tais como materiais e mão de obra, margens de dificados é reconhecido a valor justo. No desreconhecimento de um passivo
Imposto de renda e contribuição social diferidos 16
72.583
67.153 lucros esperadas em cada obrigação de desempenho identificada e as proje- financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga
Outros passivos
458
456 ções das receitas esperadas. Por se tratar de contrato de longo prazo, a iden- (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos assuTotal do passivo não circulante
266.232 273.759 tificação da taxa de desconto que representa o componente financeiro embu- midos) é reconhecida no resultado. (d) Compensação - Os ativos ou passivos
Total dos passivos
315.604 324.005 tido no fluxo de recebimento futuro também requer o uso de julgamento por financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patriCapital social
18 (a) 266.880 266.880 parte da Companhia. 5 Base de mensuração: As demonstrações financeiras monial quando, e somente quando, a Companhia tenha atualmente um direito
Reserva de lucros
18 (b)
94.185
92.761 foram preparadas com base no custo histórico, com exceção de determinados legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidáTotal do patrimônio líquido
361.065 359.641 instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. 6 -los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneaTotal do passivo e patrimônio líquido
676.669 683.646 Principais políticas contábeis: A Companhia aplicou as políticas contábeis mente. (e) Instrumentos financeiros derivativos - A companhia não operou
descritas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios apresentados qualquer tipo de instrumentos financeiros derivativos nos exercícios apresenDemonstrações do resultado
nestas demonstrações financeiras, salvo indicado ao contrário. 6.1 Instru- tados. 6.2 Ativo de contrato - Os Contratos de Concessão de Serviços PúbliExercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
mentos financeiros - (a) Reconhecimento e mensuração incial - O grupo cos de Energia Elétrica celebrados entre a União (Poder Concedente - OutorNota
2020
2019
de contas concessionárias e permissionárias e os títulos de dívida emitidos gante) e a Companhia regulamentam a exploração dos serviços públicos de
Receita operacional líquida
19
52.905
53.499 são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. Todos os transmissão pela Companhia. De acordo com o contrato de concessão, a
Pessoal
(5.160)
(4.662) outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Companhia é responsável por transportar a energia dos centros de geração
Material
(836)
(397) Companhia se torna parte das disposições contratuais do instrumento. Um até os pontos de distribuição. Para cumprir essa responsabilidade, a CompaServiços de terceiros
20 (a)
(3.882)
(5.780) ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um nhia possui duas obrigações de desempenho distintas: (i) construir e (ii) man(1.151)
(1.007) componente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmen- ter e operar a infraestrutura de transmissão. Ao cumprir essas duas obrigaOutros
Custos operacionais
(11.029) (11.846) te mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao valor ções de desempenho, a Companhia mantém sua infraestrutura de transmisLucro bruto
41.876
41.653 justo por meio do resultado (VJR), os custos de transação que são diretamen- são disponível para os usuários e em contrapartida recebe uma remuneração
Pessoal
(329)
(98) te atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes denominada RAP, durante toda a vigência do contrato de concessão. Estes
Serviços de terceiros
20 (b)
(1.299)
(1.280) sem um componente significativo de financiamento é mensurado inicialmente recebimentos amortizam os investimentos feitos nessa infraestrutura de transOutros
(2.815)
(2.712) ao preço da operação. (b) Classificação e mensuração subsequente - i. missão. Eventuais investimentos não amortizados geram o direito de indenizaDespesas operacionais
(4.443)
(4.090) Ativos financeiros - No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classifi- ção do Poder Concedente (quando previsto no contrato de concessão), que
Resultado antes das receitas
cado como mensurado: (i) ao custo amortizado; (ii) ao valor justo por meio de recebe toda a infraestrutura de transmissão ao final do contrato de concessão.
(despesas) financeiras
37.432
37.563 outros resultados abrangentes (VJORA) - instrumento de dívida; (iii) ao VJO- Até 31/12/2017, a infraestrutura de transmissão era classificada como ativo
Receitas financeiras
583
1.459 RA - instrumento patrimonial; ou (iv) ao VJR. Os ativos financeiros não são financeiro sob o escopo do ICPC 01 (R1) e mensurada ao custo amortizado.
Despesas financeiras
(18.002) (20.810) reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que a Eram contabilizadas receitas de construção e de operação, além da receita de
Despesas financeiras líquidas
21
(17.419) (19.351) Companhia mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, remuneração da infraestrutura de concessão com base na Taxa Interna de
Resultado antes dos impostos
20.014
18.212 e neste caso todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no pri- Retorno (“TIR”) de cada projeto, juntamente com a variação do IPCA. Com a
- meiro dia do período de apresentação posterior à mudança no modelo de ne- entrada em vigor em 1º/01/2018 do CPC 47, o direito à contraprestação por
Corrente
(506)
- gócios. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender am- bens e serviços condicionado ao cumprimento de obrigações de desempenho
Diferido
(5.430)
(7.121) bas as condições a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: (i) é e não somente a passagem do tempo enquadram a Companhia nessa norma.
Imposto de renda e contribuição social
22
(5.935)
(7.121) mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos fi- Com isso, as contraprestações passam a ser classificadas como um “Ativo de
Lucro líquido do exercício
14.078
11.091 nanceiros para receber fluxos de caixa contratuais; e (ii) seus termos contra- Contrato”. As receitas relativas à infraestrutura de transmissão passam ser
Resultado por ação
tuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente mensuradas da seguinte forma: i. Reconhecimento de receita de construção,
Resultado por ação - básico e diluído (em R$)
0,05
0,04 ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Um ins- tendo por base a parcela da RAP destinada ao investimento do ativo, que
trumento de dívida é mensurado ao VJORA se atender ambas as condições a considera a margem de construção (que varia entre 5% e 30%) de acordo com
Demonstrações do resultado abrangente
seguir e não for designado como mensurado ao VJR: (i) é mantido dentro de as projeções iniciais do projeto. Toda a margem de construção é reconhecida
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de durante a obra e variações positivas ou negativas do custo de construção são
2020
2019
Lucro líquido do exercício
14.078
11.091 fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e (ii) seus alocadas imediatamente ao resultado, no momento que incorridas. Para estiOutros resultados abrangentes
- termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são ape- mativa referente a Receita de Construção, a Companhia utilizou um modelo
Resultado abrangente total do exercício
14.078
11.091 nas pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto. No re- que apura o custo de financiar o cliente (no caso, o poder concedente). A taxa
conhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que de desconto para o valor presente líquido da margem de construção (e de
Demonstrações dos fluxos de caixa
não seja mantido para negociação, a Companhia pode optar irrevogavelmente operação) é definida no momento inicial do projeto e não sofre alterações
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
por apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento em posteriores. ii. Reconhecimento da receita de operação e manutenção, consiORA. Essa escolha é feita investimento por investimento. Todos os ativos fi- derando uma margem (que varia entre 20% e 25%) sobre os custos incorridos
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Nota
2020
2019
Lucro líquido do exercício
14.078
11.091 nanceiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao para cumprimento das obrigações de performance de operação e manutenção
VJORA, conforme descrito acima, são classificados como ao VJR. No reco- previstas no contrato de concessão, mensalmente, após o término da fase de
Ajustes para:
- Imposto de renda e contribuição social diferidos
5.430
7.121 nhecimento inicial, a Companhia pode designar de forma irrevogável um ativo construção. iii. Reconhecimento de receita de remuneração sobre o ativo de
- PIS e COFINS diferidos
19
(1.589)
(1.011) financeiro que de outra forma atenda os requisitos para ser mensurado ao contrato reconhecido, registra-se também uma receita de remuneração financusto amortizado ou ao VJORA como ao VJR se isso eliminar ou reduzir sig- ceira, a partir da entrada em operação, sob a rubrica Remuneração do ativo
- Juros e correção monetária
sobre financiamentos e debêntures
15.958
18.654 nificativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria. ii. Ati- de contrato, utilizando a taxa de desconto (que varia entre 10% e 15%) defini- Ativo de contrato - remuneração
11
(63.748) (64.999) vos financeiros - avaliação do modelo de negócios - A Companhia realiza da no início de cada projeto. A infraestrutura recebida ou construída da ativida(29.871) (29.144) uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo financeiro de de transmissão é recuperada por meio dos dois fluxos de caixa descritos a
Variações em:
é mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negó- seguir: i. Parte por meio de valores a receber garantidos pelo poder conceden- Títulos e valores mobiliários
(9.792)
6.531 cio é gerido e as informações são fornecidas à Administração. As informações te relativa à RAP durante o prazo da concessão. Os valores da RAP são de- Concessionárias e permissionárias
40
1.298 consideradas incluem: (i) as políticas e objetivos estipulados para a carteira e terminados pelo Operador Nacional do Setor Elétrico (“ONS”) conforme con- Ativo de contrato
11
79.206
75.930 o funcionamento prático dessas políticas. Eles incluem a questão de saber se trato de concessão e recebidos dos participantes do setor elétrico por ela de- Impostos e contribuições a recuperar
715
1.139 a estratégia da Administração tem como foco a obtenção de receitas de juros signados pelo uso da rede de transmissão disponibilizada. ii. Parte como inde- Outros ativos
(1.647)
(2.896) contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a corres- nização dos bens reversíveis no final do prazo da concessão, a ser recebida
- Fornecedores
459
354 pondência entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos diretamente do Poder Concedente ou para quem ele delegar essa tarefa. O
- Impostos e contribuições a recolher
501
575 relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa impacto da transição do ativo financeiro para ativo de contrato foi reconhecido
- Encargos setoriais
516
197 por meio da venda de ativos; (ii) como o desempenho da carteira é avaliado e na conta de lucros a realizar. 6.3 Ajuste a valor presente de ativos e passi- Outros passivos
1.207
795 reportado à Administração da Companhia; (iii) os riscos que afetam o desem- vos - Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados moneCaixa gerado pelas atividades operacionais
41.334
54.779 penho do modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de tariamente e ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de
Debêntures - pagamento de juros
14
(5.624)
(5.791) negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados; (iv) como os ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado, e somente registraFinanciamento - pagamento de juros
13
(7.470)
(9.848) gerentes do negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é do, se considerado relevante em relação às demonstrações financeiras tomaFluxo de caixa líquido proveniente
baseada no valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais das em conjunto. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste
das atividades operacionais
28.240
39.140 obtidos; e (v) a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos finan- a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa conFluxo de caixa das atividades de investimento
ceiros nos períodos anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas tratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos
Títulos e valores mobiliários
(237)
(4.056) sobre vendas futuras. As transferências de ativos financeiros para terceiros ativos e passivos. Com base nas análises efetuadas e na melhor estimativa da
Imobilizado e intangível
170
6 em transações que não se qualificam para o desreconhecimento não são con- administração da Companhia. 6.4 Imposto de renda e contribuição social
Fluxo de utilizado nas atividades de investimento
(67)
(4.050) sideradas vendas, de maneira consistente com o reconhecimento contínuo - O imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social sobre o lucro líquido
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
dos ativos da Companhia. Os ativos financeiros mantidos para negociação ou (CSLL) do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas
Pagamento de dividendos
23 (b) (10.242) (11.854) gerenciados com desempenho avaliado com base no valor justo são mensu- de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de
Debêntures - pagamento de principal
14
(1.545)
(4.497) rados ao valor justo por meio do resultado. iii. Ativos financeiros - avaliação R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição
Financiamento - pagamento de principal
13
(18.656) (20.150) sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos de social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais
Caixa líquido utilizados nas
principal e de juros - Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercíatividades de financiamento
(30.443) (36.501) o valor justo do ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são defi- cio. A despesa com IRPJ e CSLL compreende os impostos de renda e contriRedução em caixa e equivalentes de caixa
(2.270)
(1.411) nidos como uma contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco buição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
3.418
4.829 de crédito associado ao valor principal em aberto durante um determinado são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinaCaixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
1.148
3.418 período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por ção de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem em outros resultados abrangentes. A Companhia determinou que, quando
de lucro. A Companhia considera os termos contratuais do instrumento para aplicável, os juros e multas relacionados ao imposto de renda e à contribuição
Notas explicativas às demonstrações financeiras
avaliar se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos do principal social, incluindo tratamentos fiscais incertos, não atendem a definição de imEm milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma
e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo posto de renda e portanto são contabilizados de acordo com o CPC 25 - Pro1 Contexto operacional: A Jauru Transmissora de Energia S.A. (“Compa- contratual que poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa con- visões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. (a) Despesas de imnhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 03/12/2006 e está es- tratuais de forma que ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa avalia- posto de renda e contribuição social correntes - A despesa de imposto
tabelecida na cidade do Rio de Janeiro. A Companhia tem por objeto social a ção, a Companhia considera: (i) eventos contingentes que modifiquem o valor corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo
exploração de concessões de Serviços Públicos de Transmissão de Energia, ou o a época dos fluxos de caixa; (ii) termos que possam ajustar a taxa con- tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação
prestados mediante implantação, operação e manutenção de instalações de tratual, incluindo taxas variáveis; (iii) o pré-pagamento e a prorrogação do pra- aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a
transmissão e demais serviços complementares necessários à transmissão zo; e (iv) os termos que limitam o acesso da Companhia a fluxos de caixa de receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal
de energia elétrica. Esta atividade é regulamentada pela Agência Nacional de ativos específicos (por exemplo, baseados na performance de um ativo). O pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou reEnergia Elétrica (ANEEL), vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME). pagamento antecipado é consistente com o critério de pagamentos do princi- cebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele
1.1 Contrato de concessão - O contrato de concessão N° 001/2007 (“Contra- pal e juros caso o valor do pré-pagamento represente, em sua maior parte, é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço.
to”), para o período de 30 anos, tem como objetivo: (i) instalações de transmis- valores não pagos do principal e de juros sobre o valor do principal pendente Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos
são em 230 KV, com origem na Subestação Samuel e término na Subestação - o que pode incluir uma compensação razoável pela rescisão antecipada do critérios forem atendidos. (b) Despesas de imposto de renda e contribuição
Ariquemes, ambas no Estado de Rondônia, com circuito simples e com exten- contrato. Além disso, com relação a um ativo financeiro adquirido por um valor social diferidos - Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com
são aproximada de 153 km; pela linha de transmissão 230 KV, com origem na menor ou maior do que o valor nominal do contrato, a permissão ou a exigên- relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e pasSubestação Ariquemes e término na Subestação Ji-Paraná, ambas no Estado cia de pré-pagamento por um valor que represente o valor nominal do contra- sivos para fins de demonstrações financeiras e os usados para fins de tributade Rondônia, com circuito simples e com extensão aproximada de 164 km; to mais os juros contratuais (que também pode incluir compensação razoável ção. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são repela linha de transmissão 230 KV, com origem na Subestação Ji-Paraná e pela rescisão antecipada do contrato) acumulados (mas não pagos) são trata- conhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social diferida.
término em Pimenta Bueno, ambas no Estado de Rondônia, com circuito sim- das como consistentes com esse critério se o valor justo do pré-pagamento for Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e difeples e com extensão aproximada de 118 km; pela linha de transmissão 230 insignificante no reconhecimento inicial. iv. Ativos financeiros - mensuração renças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja prováKV, com origem na Subestação Pimenta Bueno e término na Subestação Vi- subsequente e ganhos e perdas - iv.1 Ativos financeiros a VJR - Esses vel que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão
lhena, ambas no Estado de Rondônia, com circuito simples e com extensão ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, utilizados. Os lucros tributáveis futuros são determinados com base na reveraproximada de 160 km; e pela linha de transmissão 230 KV, com origem na incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado. iv.2 Ati- são de diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante das difeSubestação Vilhena, no Estado de Rondônia e término em Jauru, no Estado vos financeiros ao custo amortizado - Esses ativos são subsequentemente renças temporárias tributáveis for insuficiente para reconhecer integralmente
de Mato Grosso, com circuito duplo e com extensão aproximada de 354 km; e mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. O cus- um ativo fiscal diferido, serão considerados os lucros tributáveis futuros, ajus(ii) entradas de linhas 230 KV na Subestação Samuel, 230 KV na Subestação to amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros, ga- tados para as reversões das diferenças temporárias existentes, com base nos
Ariquemes por reatores de linha, 230 KV na Subestação Pimenta Bueno por nhos e perdas cambiais e o impairment são reconhecidos no resultado. Qual- planos de negócios da Companhia. Ativos fiscais diferidos são revisados a
reatores de linha, 230 KV na Subestação Vilhena por reatores de linha e 230 quer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. iv.3 cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização não
KV na Subestação Jauru por reatores de linha bem como as respectivas ins- Instrumentos de dívida a VJORA - Esses ativos são mensurados subse- seja mais provável. Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com
talações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, quentemente ao valor justo. A receita de juros calculada utilizando o método base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias quando
supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e de juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas até a
apoio. O Contrato foi assinado no dia 20/04/2007 e tem vigência de 30 anos, no resultado. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA. No des- data do balanço, e reflete a incerteza relacionada ao tributo sobre o lucro, se
com o seu vencimento no dia 20/04/2037. A Companhia entrou em operação reconhecimento, o resultado acumulado em ORA é reclassificado para o resul- houver. A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete as consecomercial em maio de 2013. A partir de julho de 2024 (16º ano de operação tado. iv.4 Instrumentos patrimoniais a VJORA - Esses ativos são mensura- quências tributárias decorrentes da maneira sob a qual a Companhia espera
comercial) a Companhia receberá 50% da receita anual permitida do 15º ano, dos subsequentemente ao valor justo. Os dividendos são reconhecidos como recuperar ou liquidar seus ativos e passivos. Ativos e passivos fiscais diferidos
estendendo-se até o término do prazo da concessão. 1.2 Receita Anual Per- ganho no resultado, a menos que o dividendo represente claramente uma re- são compensados somente se certos critérios forem atendidos. 6.5 Provisões
mitida - A Resolução Homologatória nº 2.725, de 14/07/2020, estabeleu a cuperação de parte do custo do investimento. Outros resultados líquidos são - As provisões são reconhecidas em função de um evento passado quando há
RAP da Companhia para o ciclo 2020-2021 em R$ 70.084 (R$ 68.793 para o reconhecidos em ORA e nunca são reclassificados para o resultado. v. Passi- uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira conciclo 2019-2020). 2 Base de preparação: Declaração de conformidade - As vos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e fiável e se for provável a exigência de um recurso econômico para liquidar esta
demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas con- perdas - Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao obrigação. Quando aplicável, as provisões são apuradas por meio do descontábeis adotadas no Brasil. A emissão das demonstrações financeiras foi auto- custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro é classificado como men- to dos fluxos de desembolso de caixa futuros esperados a uma taxa que conrizada pela diretoria em 31/03/2021. Detalhes sobre as principais políticas surado ao valor justo por meio do resultado caso for classificado como manti- sidera as avaliações atuais de mercado e os riscos específicos para o passivo.
contábeis da Companhia estão apresentados na nota explicativa 6. Todas as do para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no reconhe- 6.6 Provisões para perdas esperadas de créditos - A Provisões para perdas
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente cimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao esperadas de créditos (“PEC”), quando aplicável, é reconhecida em valor conelas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela ad- valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. siderado suficiente pela Administração para cobrir as perdas na realização da
ministração na sua gestão. 3 Moeda funcional e moeda de apresentação: Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo conta de concessionárias e permissionárias e de títulos a receber, cuja recuEstas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moe- amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos peração é considerada improvável. A Companhia possui políticas para cálculo
da funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o mi- e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda da provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa cuja
lhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4 Uso de estima- no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. (c) Desreconhe- metodologia tem como premissa de provisionamento o histórico do comportativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações financeiras, a cimento - i. Ativos financeiros - A Companhia desreconhece um ativo finan- mento de pagamento dos clientes, baseado na experiência histórica das perAdministração utilizou julgamentos e estimativas que afetam a aplicação das ceiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou das efetivas. As baixas de títulos a receber para perdas são efetuadas após
políticas contábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e quando a Companhia transfere os direitos contratuais de recebimento aos esgotadas todas as ações de cobrança administrativa. Em caso de inadimdespesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estima- fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na plência por parte do cliente, a Companhia comunica o não pagamento ao
tivas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimati- qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo fi- ONS, solicitando o acionamento do mecanismo de garantia financeira. 6.7
vas são reconhecidas prospectivamente. (a) Nota explicativa 11 - Ativo de nanceiro são transferidos ou na qual a Companhia nem transfere nem mantém Receitas e despesas financeiras - A receita e a despesa de juros são reco-
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JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 08.583.456/0001-33
itens financiáveis necessários a implantação do projeto descrito na nota explicativa 1.1. Sobre o saldo principal da dívida incidem juros de 2,58% ao ano,
acima da taxa de juros de longo prazo (TJLP). Os pagamentos de principal e
juros são mensais e o vencimento da última parcela será no dia 15/06/2027.
v. Subcrédito E no valor de R$ 13.200 destinados à aquisição de máquinas
e equipamentos necessários a implantação do projeto descrito na nota explicativa 1.1. Sobre o saldo principal da dívida incidem juros de 2,5% ao ano.
Os pagamentos de principal e juros são mensais e o vencimento da última
parcela será no dia 15/12/2022. vi. Subcrédito F no valor de R$ 1.300 destinado a investimentos sociais não contemplados no licenciamento ambiental
e/ou nos programas socioambientais do Projeto Básico Ambiental. Sobre o
saldo principal da dívida incidem a TJLP calculado no ano. Os pagamentos
de principal e juros são mensais e o vencimento da última parcela será no dia
15/06/2027. O vencimento das parcelas reconhecidas no não circulante está
detalhado abaixo:
2020
Em 2022
18.598
Em 2023
17.194
Em 2024
12.869
Em 2025
10.707
A partir de 2026
16.065
75.433
O contrato de financiamento possui cláusulas restritivas “covenants” não financeiras e financeiras de vencimento antecipado, incluindo o cumprimento
de determinados indicadores financeiros durante a sua vigência. As principais
cláusulas estão descritas a seguir: (a) Não constituir, sem a prévia autorização
do BNDES, (i) penhor ou gravame sobre os direitos creditórios a serem dados
em garantia ao BNDES, (ii) não conceder preferência a outros créditos e (iii)
não realizar a distribuição de dividendos superior a 25% do lucro líquido; (b)
Cumprir as obrigações estabelecidas no contrato de concessão; e (c) Apurar,
anualmente e durante todo o período de amortização do contrato, o Índice de
Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) e o Índice de Capital Próprio (ICP). O
ICSD precisa ser no mínimo de 1,3 e o ICP igual ou superior a 30%. Abaixo
estão demonstrados os cálculos do ICSD e do ICP.
2020
(a) Índice de cobertura do serviço da dívida (ICSD)
(C) Índice de cobertura do serviço da dívida (A) / (B)
1,8
(A) Geração de caixa da at ividade
60.518
(B) Serviço da dívida
33.296
(A) Geração de caixa da atividade
60.518
(+) Disponibilidade final no período imediatamente anterior
5.347
(+) LAJIDA (EBITIDA)
55.209
(-) Pagamento de imposto de renda
(19)
(-) Pagamento de cont ribuição social sobre o lucro líquido
(19)
(B) Serviço da divida
33.296
(+) Amortização de principal
20.202
(+) Pagamento de juros
13.094
LAJIDA (EBITIDA)
55.209
(+/ -) Lucro/prejuízo antes do imposto de renda
20.014
(+/ -) Resultado financeiro líquido negativo/positivo
17.419
(+) PIS e COFINS deferidos por conta da aplicação da CPC 47
(1.589)
(-) Receita com ativo financeiro da concessão
(47.169)
(-) Receita para a cobertura dos gastos com operação e manutenção (13.848)
(+) Montante recebido pela empresa a título de RAP
73.568
(+) Parcela de PIS e COFINS deduzida
da RAP + demais deduções da receita
6.814
(b) Índice de capital próprio (ICP)
63%
(A) Índice de capital próprio (B) / (C)
(B) Patrimônio líquido
301.508
(C) Total do ativo
477.901
Em 31/12/2020, a Companhia estava em conformidade com as cláusulas contratuais do financiamento.
2020
2019
14 Debêntures
Saldo incial
71.095
72.951
Juros
8.556
8.432
Amortização - principal
(1.545)
(4.497)
Amortização - juros
(5.624)
(5.791)
72.482
71.095
Os saldos do circulante e não circulante apresentados no balanço patrimonial
estão demonstrados abaixo:
2020
2019
Circulante
3.385
10.287
Não circulante
69.097
60.808
72.482
71.095
A Companhia emitiu debêntures no dia 15/06/2013 destinados à implantação do sistema de transmissão descrito na nota explicativa 1.1. O valor total
captado foi de R$ 39.000. Sobre o saldo principal da dívida incidem juros de
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) + 8% ao ano. Os
juros remuneratórios das debêntures serão pagos semestralmente. O primeiro
pagamento dos juros remuneratórios foi realizado no dia 15/12/2017 e o último
na data de vencimento será no dia 15/12/2030. Em 24/10/2013, a Companhia
celebrou instrumento particular de Escritura da 2ª emissão pública de debêntures no valor total de até R$ 39.000 em debêntures simples e não conversíveis em ações, no valor nominal unitário de R$ 250 com emissão de 156
debêntures com data de emissão em 15/06/2013. Os encargos financeiros
são IPCA acrescido de 8% ao ano. O vencimento das parcelas reconhecidas
no não circulante está detalhado abaixo:
2020
Em 2022
5.354
Em 2023
9.655
Em 2024
12.435
Em 2025
1.281
A partir de 2026
40.372
69.097
A escritura das debêntures possui cláusulas restritivas “covenants” não financeiras e financeiras de vencimento antecipado, incluindo o cumprimento de
determinados indicadores financeiros durante a sua vigência. As principais
cláusulas estão descritas a seguir: (a) Inadimplemento de qualquer obrigação pecuniária e não pecuniária; (b) A constituição, sem a autorização prévia
dos debenturistas titulares de, no mínimo 85% do total das debentures em
circulação, de penhor ou gravame sobre os direitos creditórios; (c) Decretação de vencimento antecipado do contrato de financiamento com o BNDES;
(d) A extinção, encampação, rescisão, anulação ou caducidade da concessão
outorgada pela União Federal sob o contrato de concessão; (e) Pedido de: (i)
falência formulado por terceiros em face da Companhia e não devidamente
elidido no prazo legal e (ii) pedido de autofalência formulado pela Companhia;
e (f) Apurar o ICSD anualmente e durante todo o período de amortização da
escritura. O ICSD precisa ser no mínimo de 1,3. O Cálculo do ICSD segue a
mesma metodologia utilizada no cálculo do financiamento. Em 31/12/2020, a
Companhia estava em conformidade com as cláusulas contratuais do financiamento.
2020
2019
15 PIS e COFINS diferidos
PIS
9.970
10.258
COFINS
45.926
47.249
55.896
57.507
Os saldos do circulante e não circulante apresentados no balanço patrimonial
estão demonstrados abaixo:
2020
2019
Circulante
7.236
7.325
Não circulante
48.660
50.181
55.896
57.507
Os encargos são apurados sobre o ativo de contrato e são registrados
contabilmente pela Companhia.
2020
2019
16 Imposto de renda e contribuição social diferidos
Imposto de renda
53.370
49.377
Contribuição social
19.213
17.776
72.583
67.153
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são diferenças temporárias e são reconhecidos sobre os ajustes relacionados a contabilização do
ativo de contrato.
17 Provisões e passivos contingentes: (a) Provisões - A Companhia possui
ações judiciais, em sua maioria compostas por indenizações por dano moral,
acidente de trabalho, horas extras, remuneração, periculosidade e ações fiscais, cujo prognóstico de perda foi definido como provável, pelos consultores
jurídicos, e para a qual a Companhia manteve provisão no montante de R$574
no exercício (R$ 574 em 2019). O saldo está sendo reconhecido na rubrica
de outros passivos. (b) Passivos contingentes - i. Desconto de parcela variável - A Companhia entrou com ação contra a ANEEL e a ONS com o objetivo de suspender a realização dos descontos a título de parcela variável. Em
31/12/2020 e 2019 o valor em risco é de R$ 305 e foi avaliada pela administração e suportada pelos assessores jurídicos como risco de perda possível.
ii. Servidão administrativa - A Companhia indeniza os proprietários por onde
a linha de transmissão vai ser construída. Inicialmente a Companhia atribui o
valor da indenização que é reconhecida inicialmente como custo do empreendimento. Caso o proprietário não concorde com o valor da indenização, ele
aciona juridicamente a Companhia. Em 31/12/2020 e 2019 o valor em risco
é de R$ 293 e foi avaliado pela administração e suportada pelos assessores
jurídicos como risco de perda possível. 18 Patrimônio líquido: (a) Capital
social - Em 31/12/2020 e 2019 o capital social subscrito e integralizado é de
R$ 266.880 dividido em 266.880.000 ações ordinárias e nominativas, de valor
nominal a R$1,00 cada, distribuídas entre seus acionistas conforme abaixo.
%
Ações (mil)
2020 e 2019
Celeo Redes Brasil S.A.
33%
88.960
Celeo Redes Expansões S.A.
67%
177.920
100%
266.880
(b) Reserva de lucros - i. Reserva legal - Constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, com conformidade com o artigo 193
da Lei 6.404/76. Em 31/12/2020 e 2019 o valor destinado foi de R$ 704 e
R$ 556, respectivamente. ii. Reserva de retenção de lucros - Constituída
com o lucro líquido após as destinações para a reserva legal e os dividendos
mínimos obrigatórios, mediante aprovação dos acionistas. Em 31/12/2020 e
2019 o valor destinado foi de R$ 8.990 e R$ 7.901, respectivamente. No dia
10/12/2020, os acionistas aprovaram o pagamento de dividendos no valor de
R$ 9.657. iii. Reserva de incentivos fiscais - Contituída mediante destinação da parcela do resultado do exercício equivalente aos incentivos fiscais
do imposto de renda auferido na exploração da concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica no Estado do Mato Grosso. Nos dias
18/09/2017 e 06/12/2018 o Ministério da Integração Nacional por meio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), emitiu o Laudo
Constituitivo nº 041/2017 (contemplando 595km da linha de transmissão) e nº
129/2018 (contemplando 354km da linha de transmissão), totalizando 100%
do empreendimento, aprovando o direito à Companhia ao incentivo fiscal de
redução de 75% do imposto de renda e adicionais não restituíveis, calculados
sobre o lucro da exploração. O período de vigência (ano calendário) desse
incentivo fiscal é de 2017 até 2026 e 2018 até 2027, respectivamente. Durante

o período de vigência, a Companhia deve atender as seguintes obrigações:
(i) cumprimento da legislação trabalhista e social; (ii) apresentar anualmente
a declaração de rendimentos, indicando o valor da redução correspondente;
(iii) proibição de distribuição aos sócios ou acionistas do valor do imposto que
deixar de ser pago em virtude da redução; e (iv) aplicar o valor da redução
do IRPJ em atividade diretamente ligada à operação na área de atuação da
SUDAM. O não atendimento dessas obrigações pode resultar na perda do
referido incentivo fiscal. Em 31/12/2020 o valor destinado foi de R$ 1.387. iv.
Reserva de lucros a realizar - Refere-se ao impacto da adoção do CPC 47
conforme descrito na nota explicativa 6.2. (c) Dividendos mínimos obrigatórios - O estatuto social da Companhia determina que os acionistas terão direito, em cada exercício social, aos dividendos mínimos obrigatórios de 25% do
lucro líquido ajustado, na forma do artigo 202 da lei 6.404/76. Em 31/12/2020
e 2019 o valor destinado foi de R$ 2.997 e R$ 2.634, respectivamente. Abaixo
está demonstrado a movimentação dos dividendos.
2020
2019
Saldo inicial
2.634
11.854
Pagamento de dividendos em 2019
- (11.854)
Pagamento de dividendos em 24 de abril de 2020
(878)
Aprovação de dividendos da reserva de retenção
de lucros em 10 de dezembro de 2020
9.657
Pagamento de dividendos em 23 de dezembro de 2020
(9.364)
Constituição de dividendos mínimos obrigatórios
2.997
2.634
5.046
2.634
2020
2019
19 Receita operacional líquida
Remuneração do ativo
47.169
49.376
Receita de operação e manuntenção
13.848
13.280
Parcela variável
(a)
(11)
(1.443)
Receita bruta
61.006
61.212
PIS e COFINS correntes
(6.814)
(6.136)
PIS e COFINS diferidos
1.589
1.011
Encargos setoriais
(2.876)
(2.589)
Deduções da receita
(8.101)
(7.714)
52.905
53.499
(a) Parcela a ser deduzida da receita da transmissora em virtude da não prestação adequada do serviço público de transmissão. A parcela variável pode
ser classificada em: (i) não programada, quando ocorre indisponibilidade do
sistema por acidente; e (ii) em programada quando há manutenção em equipamentos que pertençam a linha de transmissão.
20 Serviços de terceiros: (a) Custos operacionais
2020
2019
Reparo e manutenção das
instalações de transmissão
(i)
(2.304)
(1.845)
Indenização
(i)
1.694
Serviço de operação e manutenção
(ii)
(1.759)
(1.573)
Manuntenção da faixa de servidão
(124)
(913)
Consultorias técnicas
(978)
(680)
Compartilhamento de instalação
(367)
(389)
Diversos
(44)
(380)
(3.882)
(5.780)
i. Refere-se aos custos para reparo e manutenção das suas linhas de transmissão. Devido ao sinistro ocorrido no Reator da Subestação, a Companhia
acionou o seguro e foi indenizada. ii. Refere-se a prestação de serviços para
operação e gerenciamento de manutenção das instalações de transmissão
realizados pela Celeo Redes Brasil S.A.
(b) Despesas operacionais
2020
2019
Prestação de serviços administrativos
(i)
(850)
(828)
Consultorias
(242)
(329)
Diversos
(207)
(123)
(1.299)
(1.280)
i. Refere-se a prestação de serviços administrativos realizados pela Celeo Redes Brasil S.A.
2020
2019
21 Despesas financeiras líquidas
Rendimento de aplicação financeira
579
1.223
Outras receitas
4
236
Receitas financeiras
583
1.459
Juros do financiamento
(7.402) (10.222)
Juros das debêntures
(8.556)
(8.432)
Outras despesas
(2.044)
(2.156)
Despesas financeiras
(18.002) (20.810)
(17.419) (19.351)
2020
2019
22 Imposto de renda e contribuição social
Resultado antes dos impostos
20.014
18.212
Despesa de IR e CS à alíquota nominal de 34%
(6.805)
(6.192)
Incentivo fiscal IRPJ - SUDAM
1.387
Provisões para perdas esperadas de créditos
350
Outras adições
(867)
(929)
Despesa de IR e CS à alíquota efetiva
(5.935)
(7.121)
Alíquota efetiva
30%
39%
23 Transações com partes relacionadas: (a) Transações comerciais
2020
2019
2020
2019
Celeo Redes
(i)
(130)
(3)
(2.608)
(2.401)
(130)
(3)
(2.608)
(2.401)
i. Refere-se ao contrato com a Celeo Redes referente ao (i) serviço de operação e gerenciamento de manutenção das instalações de transmissão da
Companhia. O custo desse contrato é registrado na rubrica serviços de terceiros - custos operacionais; e (ii) prestação de serviços administrativos. A
despesa desse contrato é registrada na rubrica serviços de terceiros - despesas operacionais. (b) Dividendos - Nos dias 24 de abril e 23/12/2020 a Companhia pagou dividendos no valor total de R$ 10.242, sendo R$ 4.097 para a
Celeo Redes e R$ 6.145 Celeo Redes Expansões S.A. No exercício findo em
31/12/2019 foram pagos R$ 11.854 de dividendos, sendo R$ 8.552 para a Celeo Redes e 3.302 para a Celeo Redes Expansões S.A. 24 Gestão de riscos
financeiros: (a) Considerações gerais e políticas - A Companhia administra
seus capitais investidos para assegurar que possa continuar suas atividades e
maximizar o retorno dos seus acionistas. O gerenciamento de riscos tem por
objetivo identificar e analisar os riscos considerados relevantes pela administração, tais como (i) os riscos de capital, de mercado (ii), de crédito (iii) e de
liquidez (iv). A Companhia não operou qualquer tipo de instrumento financeiro
derivativo nos exercícios apresentados. i. Gestão de risco de capital - A
Companhia administra seu capital com o objetivo de salvaguardar a continuidade de seus negócios no longo prazo, oferecendo retorno aos acionistas e
benefícios às outras partes interessadas e buscando manter uma estrutura de
com o objetivo de reduzir o seu custo de capital. Sempre que necessário para
adequar sua estrutura de capital, a administração pode propor a revisão da
política de pagamento de dividendos, a devolução de capital aos acionistas, a
emissão de novas ações ou ainda a venda de ativos, dentre outras ações de
adequação de estrutura de capital. ii. Gestão de risco de mercado - Este risco é oriundo da possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido a flutuações nas taxas de juros ou outros indexadores de dívida, tais como índices
de preço, que impactem as despesas financeiras relativas a financiamentos
ou o rendimento das aplicações financeiras. Atualmente, o financiamento da
Companhia possui taxas pré-fixadas. iii. Gestão de risco de crédito - O risco
de crédito refere-se à possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido
ao não cumprimento de obrigações e compromissos pelas contrapartes. iii.1
Risco de crédito das contrapartes comerciais - A principal exposição a crédito é oriunda da possibilidade da Companhia incorrer em perdas resultantes
do não-recebimento de valores faturados de suas contrapartes comerciais.
Para reduzir este risco e auxiliar no gerenciamento do risco de inadimplência,
a Companhia monitora o volume de contas a receber de clientes e realiza
diversas ações de cobrança, realizadas em conformidade com a regulamentação regulatória, o que inclui ainda a possibilidade de interrupção do fornecimento. iii.2 Risco de crédito com instituições financeiras - Para operações
envolvendo caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, a
Companhia segue as disposições de sua Política de Risco de Crédito que tem
como objetivo a mitigação do risco por meio da diversificação junto às instituições financeiras e a utilização de instituições financeiras consideradas de primeira linha. A Companhia realiza o acompanhamento da exposição com cada
contraparte, sua qualidade de crédito e seus ratings de longo prazo publicados
pelas agências de rating para as instituições financeiras com as quais a Companhia possui operações em aberto. iv. Gestão de risco de liquidez - O risco
de liquidez é caracterizado pela possibilidade da Companhia não honrar com
seus compromissos nos respectivos vencimentos. A Gestão financeira adotada pela Companhia busca constantemente a mitigação do risco de liquidez,
tendo como principais pontos o alongamento de prazos dos financiamentos,
desconcentração de vencimentos e diversificação de instrumentos financeiros. O permanente monitoramento do fluxo de caixa permite a identificação de
eventuais necessidades de captação de recursos, com a antecedência necessária para a estruturação e escolha das melhores fontes. Nos casos em que
há sobras de caixa, são realizadas aplicações financeiras para os recursos
excedentes com base na política de crédito da Companhia, com o objetivo
de preservar a liquidez da Companhia e têm como diretriz alocar ao máximo
os recursos em ativos com liquidez diária. (b) Análise de sensibilidade dos
instrumentos financeiros - A Companhia efetua testes de análise de sensibilidade conforme requerido pelas normas contábeis, elaborados com base
na exposição líquida às taxas variáveis dos instrumentos financeiros ativos e
passivos em aberto no final do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
Na realização do teste, a Companhia assume que o valor apresentado estivesse em aberto durante todo esse exercício apresentado. Foram preparados
três cenários de análise de sensibilidade: (i) provável* - considera as taxas de
juros futuros observados nesta data base; (ii) redução de 25%; e (iii) redução
de 50% do cenário |provável, respectivamente.
Cenários
Risco
(i)
(ii)
(iii)
Aplicação financeira
Redução do CDI
(352)
(264)
(29)
Debêntures
Aumento do IPCA
2.472
1.854
1.236
* fonte: relatório FOCUS de 31/12/2020 publicado no site do Banco Central
(www.bcb.gov.br). O CDI e o IPCA para o cenário provável (3% e 3,41%) foi
considerado da Mediana - TOP 5 média prazo para o ano de 2021. (c) Valor
justo e hierarquia dos ativos e passivos financeiros - Os valores justos são
determinados com base nos preços de mercado, quando disponíveis, ou na
falta destes, no valor presente de fluxos de caixa futuros esperados. Os valores
justos de equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e outros ativos
e passivos financeiros são equivalentes ou não diferem significativamente de
seus valores contábeis. A hierarquia dos valores justos dos ativos e passivos
financeiros registrados em base recorrente segue os níveis: (i) nível I - são preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos aos quais a entidade pode ter acesso na data de mensuração; (ii) nível II
- são informações, que não os preços cotados incluídos no Nível 1, observáveis
para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; e (iii) nível III - são informações
não observáveis para o ativo ou passivo. Todos os ativos e passivos financeiros
foram classificados no nível II e não houve transferências de níveis no exercício. 25 Cobertura de seguros: A Companhia possui como política a contratação de seguros para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua
atividade. A Companhia possui cobertura de seguros de responsabilidade civil
e riscos operacionais contra incêndios e riscos diversos para os bens atrelados
ao contrato de concessão, exceto para as torres das linhas de transmissão. As
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nhecidas no resultado pelo método dos juros efetivos. A taxa de juros efetiva
é a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos em caixa
futuros estimados ao longo da vida esperada do instrumento financeiro ao: (i)
valor contábil bruto do ativo financeiro; ou (ii) ao custo amortizado do passivo
financeiro. No cálculo da receita ou da despesa de juros, a taxa de juros efetiva incide sobre o valor contábil bruto do ativo (quando o ativo não estiver com
problemas de recuperação) ou ao custo amortizado do passivo. No entanto, a
receita de juros é calculada por meio da aplicação da taxa de juros efetiva ao
custo amortizado do ativo financeiro que apresenta problemas de recuperação
depois do reconhecimento inicial. Caso o ativo não esteja mais com problemas de recuperação, o cálculo da receita de juros volta a ser feito com base
no valor bruto. 6.8 Reserva para incentivo fiscal - As subvenções fiscais visam compensar a Companhia por despesas incorridas e são reconhecidas no
resultado no mesmo período em que as despesas são auferidas, registrando-se o imposto total no resultado como se fosse devido, em contrapartida à receita de subvenção equivalente, a serem demonstrados um deduzido do outro. Os valores registrados no resultado são destinados à conta de reserva de
incentivo fiscal no patrimônio líquido. 7 Novas normas e interpretações ainda não efetivas: Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios
iniciados após 1º/01/2020. A Companhia não adotou essas normas na preparação destas demonstrações financeiras. (a) Contratos Onerosos - custos
para cumprir um contrato (alterações ao CPC 25) - As alterações especificam quais os custos que uma entidade inclui ao determinar o custo de cumprimento de um contrato com o objetivo de avaliar se o contrato é oneroso. As
alterações aplicam-se a períodos anuais com início em ou após 1º/01/2022
para contratos existentes na data em que as alterações forem aplicadas pela
primeira vez. Na data da aplicação inicial, o efeito cumulativo da aplicação das
alterações é reconhecido como um ajuste do saldo de abertura em lucros
acumulados ou outros componentes do patrimônio líquido, conforme apropriado. Os comparativos não são reapresentados. A Companhia determinou que
todos os contratos existentes em 31/12/2020 serão concluídos antes das alterações entrarem em vigor. (b) Reforma da taxa de juros de referência - Fase
2 (alterações ao CPC 48, CPC 38, CPC 40, CPC 11 e CPC 06) - As alterações tratam de questões que podem afetar as demonstrações financeiras
como resultado da reforma da taxa de juros de referência, incluindo os efeitos
de mudanças nos fluxos de caixa contratuais ou relações de hedge decorrentes da substituição da taxa de juros de referência por uma taxa de referência
alternativa. As alterações fornecem expediente prático para certos requisitos
do CPC 48, CPC 38, CPC 40, CPC 11 e CPC 06 relacionados a: (i) mudanças
na base de determinação dos fluxos de caixa contratuais de ativos financeiros,
passivos financeiros e passivos de arrendamento; e (ii) contabilidade de hedge. i. Mudança na base para determinação dos fluxos de caixa - As alterações exigirão que uma entidade contabilize a alteração na base de determinação dos fluxos de caixa contratuais de um ativo financeiro ou passivo financeiro que é exigida pela reforma da taxa de juros de referência atualizando a taxa
de juros efetiva do ativo financeiro ou passivo financeiro. A Companhia está
acompanhando as discussões e até o momento não identificou a possibilidade
de impactos significativos. ii. Contabilidade de hedge - As alterações fornecem exceções aos requerimentos de contabilidade de hedge nas seguintes
áreas: (ii.1) Permitir a alteração da designação de uma relação de hedge para
refletir as mudanças que são exigidas pela reforma; (ii.2) Quando um item
objeto de hedge em um hedge de fluxo de caixa é alterado para refletir as
mudanças exigidas pela reforma, o valor acumulado na reserva de hedge de
fluxo de caixa será considerado com base na taxa de referência alternativa na
qual os fluxos de caixa futuros objeto de hedge estão determinados; (ii.3)
Quando um grupo de itens é designado como um item objeto de hedge e um
item da Companhia é alterado para refletir as mudanças que são exigidas pela
reforma, os itens objeto de hedge são alocados a subgrupos com base nas
taxas de referência que estão sendo objeto de hedge; (ii.4) Se uma entidade
espera razoavelmente que uma taxa de referência alternativa será separadamente identificável dentro de um período de 24 meses, ela não está proibida
de designar a taxa como um componente de risco não contratualmente especificado se não for separadamente identificável na data de designação. Em
31/12/2020, a Companhia não possui hedges. iii. Divulgação - As alterações
exigirão que a Companhia divulgue informações adicionais sobre a exposição
da entidade a riscos decorrentes da reforma da taxa de juros de referência e
atividades de gestão de risco relacionadas. iv. Transição - Caso aplicável, a
Companhia planeja aplicar as alterações a partir de 1 de Janeiro de 2021. A
aplicação não terá impacto nos montantes reportados para 2020 ou períodos
anteriores. (c) Outras normas - Não se espera que as seguintes normas novas e alteradas tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Companhia: (i) Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 (alteração ao CPC 06); (ii) Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27); (iii) Referência à Estrutura Conceitual (Alterações ao CPC
15); (iv) Classificação do Passivo em Circulante ou Não Circulante (Alterações
ao CPC 26); e (v) IFRS 17 Contratos de Seguros.
8 Caixa e equivalentes de caixa
2020
2019
Caixa e bancos
148
162
Operações compromissadas
(a)
1.000
3.256
1.148
3.418
A Companhia estruturou seus recursos por meio de operações compromissadas atrelados ao Depósito Interbancário (DI) do Banco Santander. A taxa
média de indexação dessas aplicações financeiras foi de 50% (50% em 2019)
do DI com vencimento em janeiro de 2021.
9 Títulos e valores mobiliários: i. Circulante
2020
2019
Fundo de investimento
35
14
CDB
(a)
11.686
1.915
11.721
1.929
As aplicações financeiras foram proporcionadas pela geração de caixa da
Companhia. (a) A Companhia estruturou seus recursos por meio de Certificado de Depósito Bancário (CDB) atrelado ao DI do Banco Santander. A taxa
média de indexação dessas aplicações financeiras foi de 98% (97% em 2019)
do DI com vencimento entre setembro e dezembro de 2021.
ii. Não circulante
2020
2019
Fundo de investimento - Financiamento
(a)
7.525
7.389
Fundo de investimento - Debêntures
(b)
5.499
5.398
13.024
12.787
Aplicações referente às garantias do contrato de financiamento e das debêntures e estão em conformidade com as cláusulas do contrato e da escritura, respectivamente. Para fins de garantia da operação do contrato de financiamento
com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
a Companhia precisa manter durante todo o período de amortização do financiamento, recursos em uma conta denominada “Conta Reserva”, valores
equivalentes ao saldo mínimo de 3 (três) vezes o valor da última prestação
mensal vencida, incluindo pagamentos de principal, juros e demais acessórios
da dívida. (b) Para fins garantia da operação da 1ª emissão de debentures, a
Companhia precisa manter durante todo o período de amortização da operação, recursos em uma conta denominada “conta reserva debêntures” e “conta
de pagamento debêntures”, valores equivalentes ao saldo mínimo de 1 (uma)
vez o valor estimado da próxima prestação semestral a vencer, incluindo pagamentos de amortização do principal, atualização monetária e dos juros remuneratórios das debêntures. Em 31/12/2020 a totalidade dos recursos está
aplicado no fundo de investimentos em cotas de fundos de investimento títulos
públicos renda fixa referenciado DI no Banco Santander. A Composição da
carteira está dvidida em títulos públicos federais, operações compromissadas
e cotas de fundos de investimento. A rentabilidade do fundo (líquida de despesas, mas não de impostos) no exercício findo em 2020 foi de 2,03% (5,63%
no exercício findo em 2019).
10 Concessionárias e permissionárias
2020
2019
A vencer
6.942
6.394
Até 3 meses
95
42
Acima de 3 meses
1.194
805
Provisões para perdas esperadas de créditos
(a)
(1.030)
7.201
7.241
(a) Durante o exercício findo em 31/12/2020 a Companhia realizou a provisão
de alguns títulos vencidos a mais de 180 dias.
11 Ativo de contrato
2020
2019
Saldo inicial
640.313 651.245
Remuneração do ativo de contrato
63.748
64.999
Recebimentos
(79.206) (75.931)
624.855 640.313
Os saldos do circulante e não circulante apresentados no balanço patrimonial
estão demonstrados abaixo:
2020
2019
Circulante
82.582
79.186
Não circulante
542.273 561.127
624.855 640.313
12 Impostos e contribuições a recuperar
2020
2019
Imposto de renda
2.607
2.371
Contribuição social
560
Outros
459
849
3.065
3.780
13 Financiamento
2020
2019
Saldo incial
113.023 132.798
Juros
7.402
10.222
Amortização - principal
(18.656) (20.149)
Amortização - juros
(7.470)
(9.848)
94.299 113.023
Os saldos do circulante e não circulante apresentados no balanço patrimonial
estão demonstrados abaixo:
2020
2019
Circulante
18.866
17.862
Não circulante
75.433
95.161
94.299 113.023
A Companhia possui contratos de financiamento com o BNDES e ambos foram destinados à implantação do sistema de transmissão descrito na nota explicativa 1.1 e aos investimentos sociais não contemplados no licenciamento
ambiental e/ou nos programas socioambientais do Projeto Básico Ambiental.
O contrato firmado em 23/12/2009 possui o valor total do financiamento em R$
107.000 dividido em 3 (três) subcréditos: i. Subcrédito A no valor de R$ 86.285
destinados às obras civis e demais itens financiáveis necessários a implantação do projeto descrito na nota explicativa 1.1. Sobre o saldo principal da
dívida incidem juros de 2,32% ao ano, acima da taxa de juros de longo prazo
(TJLP). Os pagamentos de principal e juros são mensais e o vencimento da
última parcela será no dia 15/04/2024. ii. Subcrédito B no valor de R$ 17.715
destinados à aquisição de máquinas e equipamentos necessários a implantação do projeto descrito na nota explicativa 1.1. Sobre o saldo principal da
dívida incidem juros de 4,5% ao ano. Os pagamentos de principal e juros são
mensais e o vencimento da última parcela foi no dia 15/10/2019. iii. Subcrédito
C no valor de R$ 3.000 destinado a investimentos sociais não contemplados
no licenciamento ambiental e/ou nos programas socioambientais do Projeto
Básico Ambiental. Sobre o saldo principal da dívida incidem a TJLP calculado
no ano. Os pagamentos de principal e juros são mensais e o vencimento da
última parcela foi no dia 15/11/2015. O contrato firmado em 26/12/2012 possui
o valor total do financiamento em R$ 152.800 dividido em 3 (três) subcréditos:
iv. Subcrédito D no valor de R$ 138.300 destinados às obras civis e demais
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coberturas de seguros para as torres que estão compreendidas nas apólices,
não refletem os riscos efetivos que possam ocorrer e os prêmios cobrados no
mercado pelas seguradoras são elevados. Em 31/12/2020, a cobertura de seguros contra riscos operacionais era composta por R$ 96.278 mil para danos
materiais e R$ 9.000 para responsabilidade civil. 26 Coronavírus (COVID-19):
(a) Contexto geral - Em 11/03/2020, a Organização Mundial da Saúde elevou
o status do surto de Coronavírus (COVID19) à pandemia mundial. No Brasil,
assim como em outros países do mundo, foram anunciadas medidas de estímulo à economia, ao crédito (inclusive a continuidade do ciclo de cortes nas
taxas de juros, sustentada pelo baixo nível de inflação) e à garantia de estabilidade do setor elétrico nacional. (b) Medidas adotadas pela Companhia - Corporativas - • Elaboração de protocolos específicos para ações relacionadas ao
COVID-19; • Reuniões diárias por videoconferência envolvendo os membros
do comitê de crises com acompanhamento das ações; • Comunicação semanal orientativa e de incentivo à prevenção do COVID-19 através do canal de
comunicação; e • Criação e execução de plano de contingência para o Centro
de Operação e Serviço (redução e revezamento dos times que atuam na sala
de controle principal e equipe de backup em isolamento e pronta para atendimento). Organizacionais - • Formação de grupos de trabalho do escritório do
Rio de Janeiro e bases, envolvendo 115 colaboradores com apoio do Instituto

Integrato, visando colaborar para a sáude mental dos colaboradores do Grupo
Celeo; • Adoção de home office (exceto para operação e manutenção – plano
contingencial) - 100% dos escritórios em home office, desde 17/03/2020; • Disponibilização de serviço médico 24 horas por dia através da telemedicina, com
acesso gratuito e ilimitado para tirar dúvidas pelo celular sobre os cuidados
com a família; • Acompanhamento das consultas pelo teleatendimento através
do programa “Eu saúde” e monitoramento dos casos suspeitos; e • Suporte
emocional do RH aos colaboradores que tiveram parentes afetados pela COVID-19. Ações externas - • Participação nas associações setoriais (ABRATE
e ABSOLAR); • Apresentação do plano de contingência com as ações de enfrentamento do COVID-19 a agentes públicos; • Planejamento de ações sociais
para apoio aos municípios ou comunidades; e • Ações junto às associações
para manter a segurança jurídica e regulatória no cumprimento do fluxo de caixa das concessões. (c) Impacto nas demonstrações financerias - Os efeitos
do COVID-19 não registraram impactos no resultado da Companhia para o
exercício findo em 31/12/2020. Não foram percebidos impactos sobre o nível
de inadimplência do contas a receber das concessionárias. Preventivamente,
a Companhia revisou seu planejamento estratégico e sensibilizou suas premissas para possíveis cenários de: • impacto nos índices de arrecadação e nos
níveis de inadimplência; • redução da taxa de juros e capacidade da Compa-

nhia para aceder ao mercado de dívida de curto e médio prazo; e • ruptura na
cadeia de fornecimento de materiais e serviços que impactem nos níveis de capex previstos para 2020. Os possíveis impactos do COVID-19 foram baseados
nas melhores estimativas da Administração, a partir da declaração do estado
de calamidade pública pelo Governo Federal. Com base nessas premissas, a
Companhia revisitou suas bases orçamentárias e não observou impactos projetados para o exercício de 2020. Diante do cenário, descrito anteriormente,
diversas medidas de auxílio econômico e financeiro foram introduzidas pelos
três níveis de administração da Federação Brasileira, com o objetivo de auxiliar
as empresas na mitigação dos efeitos da pandemia, como a postergação do
recolhimento de PIS, COFINS, FGTS e INSS. Além da medida acima indicada, a Companhia analisará cuidadosamente qualquer nova diretriz de políticas
governamentais em resposta à pandemia que vise fornecer alívio financeiro
aos contribuintes. A Companhia entende que tais diretrizes deverão respeitar,
em qualquer circunstância, o direito ao equilíbrio econômico-financeiro da concessão, em conformidade com o arcabouço legal, as cláusulas contidas nos
respectivos Contratos firmados com o Poder Concedente e com as diretrizes
divulgadas pela ANEEL.
Francisco Antolin Chica Padilla
Bruno Marcell S. M. Melo
Diretor
Contador - CRC-RJ 111193/O-8

Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas da Jauru Transmissora de Energia
S.A. - Rio de Janeiro - RJ - Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da Jauru Transmissora de Energia S.A. (Companhia) que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2020 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e
outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Jauru Transmissora de Energia S.A. em 31/12/2020, 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. Base para opinião - Nossa auditoria foi
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principal assunto de auditoria - Principal assunto de auditoria são aqueles que,
em nosso julgamento profissional, foi o mais significativo em nossa auditoria
do exercício corrente. Esse assunto foi tratado no contexto de nossa auditoria
das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião
sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma
opinião separada sobre esse assunto. Mensuração do ativo de contrato e
da receita de contrato com cliente - Veja as Notas 6.2 e 11 das demonstrações financeiras - Principal assunto de auditoria - O reconhecimento do
ativo concessão e da receita da Companhia de acordo com o CPC 47 - Receita de contrato com cliente requer o exercício de julgamento significativo sobre
o momento em que o cliente obtém o controle do ativo. Adicionalmente, a
mensuração do progresso da Companhia em relação ao cumprimento da obrigação de desempenho satisfeita ao longo do tempo requer também o uso de
estimativas e julgamentos significativos pela Administração para estimar os
esforços ou insumos necessários para o cumprimento da obrigação de desempenho, tais como materiais e mão de obra, margens de lucros esperadas
em cada obrigação de desempenho identificada e as projeções das receitas
esperadas. Devido à relevância dos valores e do julgamento significativo envolvido, consideramos a mensuração do ativo de contrato e receita de contrato com clientes como um principal assunto em nossa auditoria. Como a auditoria endereçou esse assunto - Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: i) a leitura do contrato de concessão e seus aditivos para

identificação das obrigações de desempenho previstas contratualmente, além
de aspectos relacionados aos componentes variáveis aplicáveis ao preço do
contrato; ii) a avaliação, com apoio de especialistas em finanças corporativas,
das premissas relevantes utilizadas nas projeções de custos e receitas, na
margem do contrato e na definição da taxa de desconto utilizada no modelo de
cálculo do ativo de contrato; e iii) a avaliação das divulgações efetuadas pela
Companhia nas demonstrações financeiras. Com base nas evidências obtidas
por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos que a mensuração do ativo de contrato e da receita de contrato com cliente e as respectivas
divulgações são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto, relativas ao exercício findo em 31/12/2020. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos
auditores - A Administração da Companhia é responsável por essas outras
informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião
sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório de Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse
relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras nossa
responsabilidade é 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
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
realizado, concluímos que há distorção relevante no Relatório de Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este
respeito. Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras - A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na
elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base

nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. - Obtemos entendimento
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais
se manter em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a
estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Dos assuntos
que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela administração,
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na
auditoria das demonstrações financeiras 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. Rio de Janeiro 31 de março de 2021
KPMG Auditores Independentes
Milena dos Santos Rosa
CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Contador CRC RJ-100983/O-7

Três perguntas: a Abrasce e sua
visão sobre a Reforma Tributária
Por Jorge Priori

A

Associação Brasileira de Shopping
Centers (Abrasce)
foi fundada em 1976 e possui mais de 400 associados.
No total, são 601 shoppings, com mais de 110 mil
lojas e faturamento superior a R$ 128 bilhões. Para
entendermos a visão da
Abrasce sobre a Reforma
Tributária, conversamos
com seu presidente, Glauco
Humai, sobre os principais
problemas do atual sistema
tributário brasileiro; como
esses problemas deveriam
ser atacados e se uma
reforma que apenas simplifique o sistema tributário já
poderia ser considerada um
avanço.
Na opinião da Abrasce, quais são os principais problemas do atual
sistema tributário brasileiro?
A complexidade do
sistema tributário brasileiro é um de seus maiores
problemas. É quase unanimidade que precisamos de
um novo sistema tributário
para aumentar a produtividade das empresas e dar
mais competitividade ao
país. No entanto, antes da
discussão de uma Reforma
Tributária, é necessária a
aprovação da Reforma Administrativa, com a detecção do tamanho do Estado
e os respectivos cortes de
gastos, para posteriormente

se debater um novo modelo de tributação.
Não é viável discutir
uma Reforma Tributária
em meio a uma pandemia.
Diversos setores estão sendo duramente afetados e
os empresários não podem
tirar o foco da recuperação de seus negócios e da
manutenção dos empregos para discutir um tema
de tamanha relevância. A
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) recomenda o engajamento em
medidas de alavancagem da
economia, para que, em um
segundo momento, possam
ser analisadas questões
acerca da tributação.
Como esses problemas
deveriam ser atacados
pela Reforma Tributária?
A complexidade do
sistema tributário brasileiro não está sendo atacada
nas atuais propostas. Pelo
contrário, ocorrerá maior
complexidade na tributação, com dois regimes em
vigência, que propiciarão
aumento de custo de
conformidade e de gestão
tributária, maior insegurança jurídica e permanência dos conhecidos
problemas das legislações dos atuais tributos
até que eles sejam extintos, o que deve demorar
cerca de dez anos. Além
disso, a alta carga tributária atual também não será
resolvida.

A CBS, por exemplo, ao
alterar a alíquota de 3,6%
para 12%, será nociva para
as empresas de uma maneira geral. O potencial
inflacionário das atuais propostas também está sendo
ignorado: rigidez “para
baixo” dos preços pode
não proporcionar redução
em setores beneficiados,
como a indústria, ao passo
que os segmentos afetados
farão aumentos. As atuais
propostas ocasionarão um
aumento da carga tributária, cujo custo não poderá
ser diretamente repassado
ao consumidor final.
Uma reforma tributária que apenas simplifique o sistema tributário
brasileiro poderia ser
considerada um avanço?
A questão, como já
mencionei, é que nenhuma das atuais propostas
simplificam, de fato, o
sistema tributário brasileiro.
Além disso, os projetos de
Reforma Tributária não
endereçam a questão da
tributação da renda, necessária para assegurar a
justiça tributária. Segundo
outra recomendação da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), o
pilar do sistema tributário
deve ser o Imposto de Renda, pois só assim se pode
garantir o caráter pessoal e
a gradação de acordo com
a capacidade econômica do
contribuinte.

Mercado financeiro segue
em compasso de espera
Real segue incertezas fiscais e fica desvalorizado

O

Ibovespa
encerrou
março
com alta de 6%.
Mesmo com alta das commodities, distante da máxima do ano em 125.076
pontos atingida em janeiro,
o Ibovespa encerrou o mês
de março com alta de 6%
impulsionado não só pelas
commodities, mas também
por empresas que tendem a
se beneficiar com a reabertura da economia. Apesar
dos números da pandemia
estarem aumentando a cada dia em relação a número
de casos e óbitos no país,
o mercado avalia de forma
positiva as campanhas de
vacinação.
Para Flávio Aragão, sócio
da 051 Capital, escritório
que oferece planejamento e gestão de patrimônio
com R$ 2 bilhões sob custódia, é preciso observar
como evoluem três pontos
principais no mês de abril:
juros, vacinação e andamento das reformas administrativas e tributárias. Aragão
é responsável pela Análise
de Fundos Multimercado
e Ações. “Estou ficando
mais otimista. Se o pico da
segunda onda da pandemia
estiver próximo, o horizonte pode ficar mais claro e
reduzir o risco do capital,

além de ser positivo para o
mercado” diz o especialista,
para quem o mês de março
foi positivo ainda que tenham acontecido diversos
lockdowns pelo país, além
de uma cena política muito
agitada.
“Vimos em março números desastrosos na pandemia que ninguém esperava
no ano passado. A última
reunião do Copom mostrou
uma mudança drástica na
postura do Banco Central.
Nossa bolsa subiu pouco
perto de outras economias
pelo mundo. O que surpreendeu foi que, apesar das
restrições terem aumentado em diversas cidades pelo
país, o mercado não precificou isso porque não é mais
novidade”, comenta.
Já Rossano Oltramari, estrategista e sócio da 051 Capital, observa que, com os
preços das commodities em
alta, a tendência seria o real
também ficar mais valorizado, como é comum acontecer quando as commodities
sobem. Mas com as incertezas fiscais no Brasil, principalmente com a pandemia e
a necessidade de estímulos
como o auxílio emergencial e com a pressão sobre
as contas públicas, isso não
tem acontecido.

“Estamos vendo o contrário aqui com a moeda do
país produtor se desvalorizar
num ciclo forte de valorização
das commodities. Um dos
motivos é o risco que existe
atualmente fiscal e político. A
gente tem uma situação muito
conturbada e turbulenta acontecendo com a pandemia. E
estamos discutindo política
muito fortemente desde o
começo da pandemia. Além
disso, o Brasil, diferente de
outros países, não conseguiu
acelerar a vacinação e estamos
pagando o preço desse atraso”, comenta.
Para Aragão, o momento é de aumentar posições
na bolsa para “surfar” no
aumento de confiança que
vai vir com a vacinação se
expandindo pelo país. “Se
o cenário de confiança vier,
teremos aumento de consumo, demanda de serviço,
aumento da confiança do
empresário, surgimento de
vagas de emprego e aí sim
podemos ter uma perspectiva de crescimento, principalmente, para o segundo
semestre. No ano, corremos o risco de crescer mais
do que em 2019. Se essa retomada acontecer, sem influência política atrapalhar,
podemos ter um semestre
bem positivo”, completa.
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Petrobras amplia investimentos na Região Norte China: Lucro dos

A

Petrobras assinou
com a empresa BP
Energy do Brasil
Ltda (BP) acordos visando assumir a integralidade
das participações da BP em
seis blocos, localizados em
águas ultra profundas no
Norte do Brasil, a aproximadamente 120 km do estado do Amapá, em fronteira
exploratória de alto potencial na margem equatorial
brasileira.
Os seis blocos dos acordos
são: FZA-M-57, FZA-M-59,
FZA-M-86,
FZA-M-88,
FZA-M-125 e FZA-M-127,
que foram adquiridos pelos
consórcios na 11ª Rodada de
Licitação de Blocos da Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
(ANP), ocorrida em 2013.
Os blocos FZA-M-57, FZA-M-86, FZA-M-88, FZA-M-125 e FZA-M-127 pertencem à Petrobras (30%),
Total (40%) e BP (30%).
A Petrobras já havia as-

sinado acordo para assumir
a operação e a integralidade
das participações da Total
nestes contratos, sujeito
ainda à aprovação da ANP,
conforme divulgado ao
mercado em 28 de setembro de 2020. O bloco FZA-M-59 pertence ao consórcio envolvendo a Petrobras,
com 30% de participação e
operadora, e a BP (70%). O
acordo com a BP permitirá que a Petrobras detenha
100% de participação nesses seis blocos.
A concretização da operação está sujeita ainda às
aprovações dos órgãos reguladores. Esta transação
está em linha com o Plano
Estratégico 2021-2025, que
prevê novas frentes exploratórias fora das bacias do
Sudeste, e faz parte do processo de gestão de portfólio
da companhia, priorizando
investimentos em ativos de
classe mundial em águas
profundas e ultraprofundas,

visando a maximização de
valor para os nossos acionistas.
Venda de eólicas
Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado nesta segunda-feira
(7), informa que finalizou a
venda conjunta com a Wobben Windpower Indústria
e Comércio Ltda (Wobben)
da totalidade de suas participações (51% Wobben e
49% Petrobras) nas sociedades Eólica Mangue Seco
3 – Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica
S.A. (Eólica Mangue Seco
3) e Eólica Mangue Seco 4
– Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica
S.A. (Eólica Mangue Seco
4) para a V2I Energia S.A.,
investida do Vinci Energia
Fundo de Investimento em
Participações em Infraestrutura, que tem como gestora a Vinci Infraestrutura

Gestora de Recursos Ltda.
Após o cumprimento de
todas as condições precedentes, a operação foi concluída com o pagamento
de R$ 78,2 milhões para a
Petrobras, já com os ajustes previstos no contrato de
compra e venda de ações.
O valor recebido no fechamento se soma ao montante de R$ 22,5 milhões pagos
à Petrobras na assinatura
do contrato, totalizando R$
100,7 milhões.
A presente divulgação está de acordo com as normas
internas da Petrobras e com
o regime especial de desinvestimento de ativos pelas
sociedades de economia
mista federais, previsto no
Decreto 9.188/2017. Essa operação está alinhada à
estratégia de otimização de
portfólio e à melhoria de
alocação do capital da companhia, visando à maximização de valor para os seus
acionistas

‘Avião modular’ recebe prêmio internacional de design

O

Flexcraft,
um
conceito de aeronave modular
e pilotada remotamente,
que permite reconfiguração rápida de cabine para
múltiplas missões, venceu o
International Design Awards (IDA), na categoria de
Design de Transportes. O
projeto teve participação da
Embraer.
O projeto futurista foi resultado do trabalho de um
consórcio português liderado pela Sociedade de Engenharia e Transformação,
S.A.(SET.SA) que reuniu a
Embraer Portugal, Instituto Superior Técnico (IST),
Almadesign, Instituto de

Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial (INEGI)
e apoio da Embraer SA
(Brasil). A iniciativa teve financiamento do programa
Portugal 2020, no âmbito
do Programa Operacional
Competitividade e Internacionalização através do
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. O
valor do financiamento não
foi revelado.
A aeronave tem capacidade de pouso e decolagem em pistas curtas e uso
de fontes alternativas de
energia, o conceito busca
fomentar ideias de transformação do futuro da mobili-

dade aérea, combinando as
perspectivas humana, tecnológica, social e econômica de forma sustentável.
O IDA destacou a experiência dos passageiros por
meio da flexibilidade de design das fuselagens e novas
tecnologias. Entre as possibilidades estudadas para
utilização estão o transporte de passageiros e carga,
apoio a atividades de proteção civil, vigilância, evacuação aeromédica, agricultura,
entre outros.
“Essa premiação é um reconhecimento aos esforços,
inovação e pesquisa científica da Embraer e de todos
os parceiros desse proje-

to conceitual, que aponta
oportunidades e caminhos
para a transformação da
mobilidade aérea futura”,
disse Maurílio Albanese
Novaes Júnior, Head de
Desenvolvimento Tecnológico da Embraer.
“Agradecemos também
a iniciativa do Governo de
Portugal que, no âmbito
do Sistema de Incentivos
à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI
I&DT) do Programa Portugal 2020, fomenta a pesquisa científica e confia na
Embraer como um catalisador da cadeia local e do desenvolvimento da indústria
aeronáutica portuguesa.”

bancos pode crescer
5% no semestre

O

s lucros do setor
bancário da China podem crescer
5% no primeiro semestre de
2021, previu o Instituto de
Pesquisa do Banco da China
em um recente relatório. Os
bancos comerciais chineses
registraram uma queda nos
lucros líquidos em 2020 em
comparação com 2019, em
grande parte devido a margens de juros mais estreitas e
provisões consideráveis, que
reduzirão na primeira metade
do ano, indicou o relatório
que não confirmou a queda
ocorrida nos bancos do país.
O relatório citou que a
recuperação e a melhora da
macroeconomia da China
podem gerar um potencial
de crescimento ao desenvolvimento do negócio de
ativos dos bancos, acrescentou.
Brasil
Segundo a agência Xinhua, em fevereiro, com o
impacto da pandemia nos
resultados dos bancos, o lu-

cro reportado pelos quatro
maiores bancos do Brasil –
Itaú, Bradesco, Santander e
Banco do Brasil – mostrou
queda acentuada de 24,4%
em 2020 em relação ao ano
de 2019, na maior baixa
desde 2000, segundo levantamento divulgado pela
Economática. O lucro total
somou R$ 61,6 bilhões.
Não foram computadas
informações de lucros recorrentes ou outros e sim os
lucros contábeis, informou a
consultoria. O Itaú registrou
o menor lucro anual desde
2014, apesar de ter registrado
o maior lucro em 2020 entre
os grandes bancos, totalizando R$ 18,5 bilhões.
Os bancos haviam registrado em 2019 o melhor resultado agregado em toda a
série histórica, medida desde a introdução do real, em
1994. Naquele ano, o lucro
conjunto foi de R$ 81,5 bilhões em valores nominais
e, com correção monetária,
o valor sobe para R$ 85,1
bilhões, ampliando a queda
de 2020 para 26,6%.

PRODUTORES
ENERGÉTICOS
DE MANSO S.A.

CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2
Edital de 1ª convocação de Assembleia Geral Ordinária de Acionistas:
Ficam convidados os Srs. Acionistas da PRODUTORES ENERGÉTICOS
DE MANSO S.A. – PROMAN, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária,
a se realizar no dia 22 de abril de 2021, às 11:00 hs, na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua São José 90, Grupo 2.001, 20º
andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, para deliberar sobre as seguinte Ordens
do Dia: (i) Tomar as Contas dos Administradores, examinar, discutir e
votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em
31 de dezembro de 2020; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado
do exercício; (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração da
Companhia; (iv) nomear o novo Presidente do Conselho de Administração
e (v) Fixar a remuneração anual global da Administração. Nos termos
da Instrução CVM nº 282/98, o percentual mínimo de participação no
capital votante da Cia necessário à requisição do voto múltiplo é de 10%
(dez por cento). Conforme estabelecido no artigo 14° do Estatuto Social
desta Companhia, os acionistas que se fizerem representar por meio de
procurador, deverão entregar o instrumento de procuração, constituído, na
forma do parágrafo 1º do artigo 126 da Lei nº 6404/76, na sede da sociedade.
Rio de Janeiro, 05 de abril de 2021. Nanci Turibio Guimarães - Diretora
Financeira e de Relações com Investidores.

F. AB. ZONA OESTE S.A.
CNPJ/MF Nº 14.863.079/0001-99
Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de reais)
2020
2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
(Reapresentado)
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS ............................ 34.614
18.317
Ajustes
Depreciação e amortização .......................................... 32.469
29.622
Amortização do arrendamento mercantil ..................... 1.402
1.632
Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixado ..
368
42
Valor residual do arrendamento mercantil baixado .....
(134)
PECLD........................................................................... 48.185
50.220
Provisão para contingências.........................................
(440)
(520)
Margem de construção ................................................. (2.042)
(2.219)
Obrigações com benefícios pós-emprego ...................
289
Ajuste a valor presente ("A\/P") ....................................
432
539
Juros e variações monetárias, líquidos ........................ 36.908
47.599
Variações nos ativos e passivos .................................... 152.051
145.232
Caixas restritos.............................................................. 4.605
241
Contas a receber........................................................... (64.682)
(60.722)
Adiantamentos a fornecedores.....................................
81
1.662
Tributos a recuperar ...................................................... (6.694)
(1.138)
Estoques........................................................................ (2.986)
(2.093)
Depósitos judiciais.........................................................
(583)
14.735
Outros ativos ................................................................. 1.501
1.559
Fornecedores ................................................................ 6.302
(1.503)
Salários e encargos sociais ..........................................
(412)
806
Tributos a pagar ............................................................ 7.320
196
Obrigações com o poder concedente ..........................
(218)
(15.578)
Provisões para contingências.......................................
10
Partes relacionadas ...................................................... 1.358
479
Outros passivos............................................................. (4.327)
(663)
Caixa proveniente das operações ............................. 93.357
83.223
Imposto de renda e contribuição social pagos .............. (7.071)
(7.456)
Caixa líquido proveniente das atividades
operacionais................................................................ 86.286
75.767
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Fundos restritos .............................................................. 1.073
356
Adições ao imobilizado................................................... (1.977)
(1.400)
(101.479)
Adições ao ativos de contrato e intangível .................... (96.197)
Caixa líquido aplicado nas atividades de
investimentos.............................................................. (97.101)
(102.523)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Ingressos de empréstimos e financiamentos ................ 16.108
108.665
Amortizações de em préstimos efinanciamentos ......... (20.709)
(17.436)
Juros pagos de empréstimos e financiamentos............ (42.314)
(32.394)
Amortizações de arrendamento mercantil..................... (2.174)
(2.029)
Ingressos de debêntures................................................
45.000
Custo de transação de ingresso das debêntures .........
(1)
(447)
Amortizações das debêntures ....................................... (12.642)
(22.880)
Juros pagos de debêntures ........................................... (2.106)
(2.900)
Dividendos pagos ...........................................................
(4.000)
Partes relacionadas ........................................................ 23.000
Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Caixa líquido proveniente das (aplicado) nas
Exercícios findos em 31 de dezembro
atividades de financiamentos ................................... (40.838)
71.579
(Em milhares de reais)
Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes
2020
2019
de caixa ........................................................................ (51.653)
44.823
(Reapresentado) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício .. 82.622
37.799
Lucro do exercício.................................................. 22.749
12.039 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício .. 30.969
82.622
Itens que não serão reclassificados para o resultado
Obrigações com benefícios pós-emprego ................ (1.113)
(1.640)
DIRETORIA: Sinval Araújo de Andrade Filho - Diretor-Presidente
Efeitos fiscais............................................................
378
558
Nelson Antonio Gomes Gonçalves - Diretor de Operações
Total do resultado abrangente do exercício ........ 22.014
10.957
Evandro Luiz de Vasconcelos - Contador - CRC-RJ 078939/O-8
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro
(Em milhares de reais)
ATIVO
2020
2019
Circulante
(Reapresentado)
Caixa e equivalentes de caixa ...........................
30.969
82.622
Caixas restritos ..................................................
2.598
7.203
Contas a receber, líquidas ................................. 101.718
83.712
Adiantamentos a fornecedores ..........................
89
170
Tributos a recuperar ...........................................
21.989
19.316
Estoques ............................................................
8.093
5.107
Outros ativos ......................................................
974
1.062
166.430
199.192
Não circulante
Contas a receber, líquidas .................................
4.346
5.855
Fundos restritos .................................................
18.044
19.117
Tributos a recuperar ...........................................
10.548
6.527
Partes relacionadas ...........................................
302
12
Depósitos judiciais .............................................
4.411
3.828
Outros ativos ......................................................
1.359
2.772
39.010
38.111
Imobilizado .........................................................
4.096
3.417
Ativos de contrato .............................................. 166.374
66.119
Direitos de uso de arrendamento mercantil .......
2.629
3.235
Intangível ............................................................ 557.801
587.824
769.910
698.706
Total do ativo ..................................................... 936.340
897.898
PASSIVO E PATRIMÓNIO LÍQUIDO
2020
2019
Circulante
(Reapresentado)
Fornecedores .....................................................
9.136
15.850
Empréstimos e financiamentos ..........................
86.452
73.910
Arrendamento mercantil .....................................
26
1.498
Debêntures .........................................................
41.338
12.518
Salários e encargos sociais ...............................
6.953
7.365
Tributos a pagar .................................................
7.898
4.754
Obrigações com o poder concedente ................
1.432
1.650
Dividendos a pagar ............................................
10.860
5.363
Outros passivos .................................................
3.021
7.344
167.116
130.252
Não circulante
Empréstimos e financiamentos .......................... 565.206
573.566
Arrendamento mercantil .....................................
2.267
1.879
Debêntures .........................................................
41.333
IR e contribuição social diferidos .......................
14.628
5.238
Partes relacionadas ...........................................
26.039
1.383
Provisões para contingências ............................
3.231
3.671
Obrigações com benefícios pós-emprego .........
930
1.640
612.301
628.710
Património líquido
Capital social ...................................................... 139.624
139.624
Reservas de lucros ............................................
17.646
394
Ajuste de avaliação patrimonial .........................
(347)
(1.082)
156.923
138.936
Total do passivo e patrimônio líquido ............. 936.340
897.898

Demonstrações dos Resultados Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de reais)
2020
2019
Operações
(Reapresentado)
Receita líquida de serviços.................................... 348.181
350.701
Custos dos serviços prestados.............................. (208.853)
(221.868)
Lucro bruto .......................................................... 139.328
128.833
Despesas operacionais
Gerais e administrativas ........................................ (19.781)
(14.130)
Provisão para perdas esperadas com créditos
de liquidação duvidosa (PECLD") ....................... (48.185)
(50.220)
Outras despesas líquidas ......................................
(1.551)
(4.870)
Lucro operacional ............................................... 69.811
59.613
Resultado financeiro
Receitas financeiras ..............................................
6.494
7.022
Despesas financeiras ............................................ (41.691)
(48.318)
Resultado financeiro, liquido ............................. (35.197)
(41.296)
Lucro antes do IR e da contribuição social ...... 34.614
18.317
IR e contribuição social correntes .........................
(2.895)
(3.422)
IR e contribuição social diferidos ...........................
(8.970)
(2.856)
Lucro do exercício............................................... 22.749
12.039
Lucro básico por ação atribuível aos
acionistas da Cia .................................................
0,16
0,08
Demonstrações das Mutações no Patrimônio Líquido
(Em milhares de reais)
Capital
Reservas Lucros Ajustes
social
de lucros
(pre- de avaRe- Reten- juízos) liação
Subs- serva ção de acumu- patricrito legal lucros
lados monial
Total
Em 1º/01/2019 (originalmente apresentado) ........ 139.624 3.269 12.008
- 154.901
Ajustes de exercícios
anteriores .........................
- (19.950)
- (19.950)
Em 10/01/2019
(reapresentado) ............... 139.624 3.269 12.008 (19.950)
134.951
Resultado do exercício:
Lucro do exercício .............
- 12.039
- 12.039
Outros resultados
abrangentes:
Obrigações com
benefícios pós emprego ..
- (1.082) (1.082)
Transação de capital
com sócios:
Dividendos
complementares ..............
- (1.609)
- (1.609)
Dividendos mínimos
obrigatórios ......................
- (5.363)
- (5.363)
Constituição de reservas...
- 1.129 16.087 (17.216)
Absorção de reservas .......
(4.398) (26.486) 30.884
Em 31/12/2019
(reapresentado) ............... 139.624
394 (1.082) 138.936
Resultado do exercício:
Lucro do exercício .............
- 22.749
- 22.749
Outros resultados
abrangentes:
Obrigações com
benefícios pós emprego ..
735
735
Transação de capital
com sócios:
Dividendos mínimos
obrigatórios ......................
- (5.497)
- (5.497)
Constituição de reservas...
- 1.157 16.489 (17.646)
Em 31/12/2020 .................. 139.624 1.157 16.489
(347) 156.923

As demonstrações financeiras completas da Companhia, auditadas pela ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S., estão disponíveis no site www.zonaoestemais.com.br

