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Por dia, 17
mil golpes
financeiros
no Brasil
Os golpes financeiros continuam no topo da lista dos mais
frequentes durante a pandemia.
O dfndr lab, laboratório de cibersegurança da Psafe, já registrou
mais de 1,6 milhão de detecções
em 2021, somente no Brasil, o que
representa uma média de mais de
17 mil ataques ao dia. Na sequência dos golpes mais comuns, está a
clonagem de WhatsApp, que afeta
cerca de 15 mil brasileiros por dia.
Os temas mais utilizados pelos
golpistas para atrair vítimas em
ambos os golpes são: supostas
promoções, falsas vagas de emprego e falso cadastramento em
programas de auxílio do Governo.
Para evitar estes tipos de golpes, a Psafe sugere alguns cuidados fundamentais:
1 – Tenha um bom sistema de
segurança instalado no celular.
2 – Compre apenas em sites
confiáveis. Evite clicar em links enviados por perfis desconhecidos e
desconfie de promoções com preços muito abaixo do mercado.
3 – Não forneça dados pessoais
ou bancários na internet.
4 – Na dúvida, verifique se um
link é falso no site do dfndr lab.
5 – Ative a autenticação em
dois fatores no WhatsApp. Ao ativar essa proteção, você cria uma
senha que será uma camada extra
de segurança para sua conta.

Crise sanitária
leva a maior
desvalorização
do real
Para o professor da Fundação
Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap) Matheus Albergaria,
a crise sanitária deve agravar desvalorização do real. O especialista
diz ser difícil fazer uma previsão
otimista para a economia.
“Valendo-se do cenário atual,
estamos com sérios problemas
em termos de políticas sanitárias
focadas no combate à Covid-19.
Se as coisas continuarem andando a passos lentos nos próximos
seis meses, com a vacinação devagar como tem ocorrido, podemos
esperar uma contínua desvalorização do real”, opina.
O especialista acredita que, neste momento, é fundamental um
maior grau de coordenação das
políticas de saúde pública.

Suspensão do benefício emergencial jogou 18 milhões na extrema pobreza

Governo deixou de gastar
R$ 80,7 bi contra a pandemia
Sobraram recursos até para pagamento do auxílio

O

documento “Um país sufocado – Balanço
do Orçamento Geral
da União 2020”, lançado nesta
quarta-feira pelo Inesc (Instituto
de Estudos Socioeconômicos),
revela que o Governo Federal deixou de gastar 15% do total dos
recursos destinados ao combate à
pandemia em 2020.
Em valores, são R$ 80,7 bilhões
que não foram utilizados do orçamento de R$ 604,7 bilhões destinados a combater a Covid. Para
efeitos de comparação, daria para

financiar dois programas Bolsa Família por um ano, afirma o Inesc.
“Na situação de emergência e
calamidade que o Brasil se encontrava em 2020, o governo tinha
a obrigação de gastar o máximo
de recursos disponíveis para proteger a população. Mas o que vimos foi sabotagem, ineficiência e
morosidade no financiamento de
políticas públicas essenciais para
sobreviver à crise”, protestou Livi Gerbase, assessora política do
Inesc.
Mais da metade (53,2%) do or-

çamento exclusivo para o enfrentamento à pandemia foi destinado
ao pagamento do auxílio emergencial. O benefício, porém, foi
cortado pela metade no final do
ano e, posteriormente, suspenso,
deixando um saldo R$ 28,9 bilhões nos cofres públicos.
Estimativa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostra que,
com a suspensão do benefício,
entre agosto de 2020 e janeiro de
2021, 18 milhões de pessoas passaram a viver em situação de extrema pobreza.

FMI teme onda de reestruturação de
dívidas e sugere que países façam leilão
Objetivo é suavizar processo de renegociação

O

Fundo Monetário Internacional (FMI) se
antecipa a uma possível
onda de reestruturações de dívidas após a pandemia. Em texto
divulgado durante o Encontro
de Primavera 2021, que se realiza
em Washington, economistas do
Fundo propõem um mecanismo
baseado em leilão que pode ajudar a descobrir as preferências dos
credores e maximizar a eficiência
da renegociação.
“O leilão permite que o país
primeiro colete lances de credores

em vários créditos reestruturados
– diferindo em vencimento, moeda e contingência estatal – após
o que ele pode alocá-los de forma
eficiente (emitindo mais no instrumento para o qual a demanda
é mais forte, alocando cada crédito reestruturado ao credor cuja
avaliação relativa é mais elevada)”,
defende o estudo.
Para os técnicos, isso resultará
em um estoque da dívida pós-reestruturação
perfeitamente
ajustado às preferências dos credores, permitindo que cada credor

contribua para o alívio da dívida
de uma forma que seja menos dolorosa para eles.
“Combinado com a capacidade dos leilões de implantar ferramentas de reestruturação legal,
isso poderia suavizar o processo
e tornar mais fácil para um país
soberano em dificuldades financeiras obter o alívio necessário.
O mesmo processo também pode ser usado para facilitar trocas
voluntárias de dívida, para fins
de gestão da dívida, por exemplo.”

Vendas
no varejo
paulistano
caem 38,1%
O varejo paulistano registrou
queda de 38,1% nas vendas em
março em relação a fevereiro deste
ano. É o que aponta o Balanço de
Vendas da Associação Comercial
de São Paulo (ACSP). Os dados
indicam ainda queda de 23,7% em
relação a março do ano passado.
As restrições para o funcionamento do comércio não essencial
em todo o estado, que não abre
as portas desde 6 de março, impactaram a movimentação do setor. Esse estudo só não leva em
consideração os chamados serviços essenciais como farmácias
e supermercados e as atividades
voltadas ao comércio eletrônico,
que foram pouco impactadas pelas medidas do Plano de Flexibilização Econômica do Governo
do Estado, criado na tentativa de
conter as contaminações causadas
pelo coronavírus.
“As medidas para conter a pandemia, somadas à queda da renda
do consumidor e à falta da perspectiva sobre a vacina, que aumentaria a proteção contra casos
graves da Covid-19, abalaram a
confiança da população e, consequentemente, refletiram nas vendas do comércio”, analisa Marcel
Solimeo, economista da ACSP.
O Balanço de Vendas de março
mostra ainda que os comerciantes foram fortemente afetados
pelas restrições. “A sobrevivência
de muitas empresas está em risco. Precisamos de ajuda do poder
público. Faltam incentivos fiscais
de todos os tipos e mais linhas de
créditos com juros baixos”, completa Solimeo.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,6155
R$ 5,7970
R$ 6,6673
R$ 0,8580
R$ 314,00

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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Vacinação em massa ou guerra total
Por Ranulfo Vidigal
No final dos anos 1970, empresários paulistas assinaram o manifesto
“O Brasil tem que mudar”. Foram
signatários desse documento, entre
outros tantos, figuras como Severo
Gomes, Cláudio Bardella e Antonio
Ermírio de Moraes. Exigia mais democracia, maior fortalecimento das
indústrias e equilíbrio social mediante mais empregos e renda.
Hoje (outono de 2021), no meio
de uma crise sanitária semelhante à
“gripe espanhola” do século XX,
a carta dos banqueiros e seus economistas liberais – um típico caso
de amnésia coletiva – poderia ser
intitulada de “Vou mudar do Brasil para o exterior” – notadamente
Portugal, Suíça e Canadá, onde já
reside parte da elite econômica brasileira.
A missiva não pede reindustrialização, não reconhece que os ricos
pagam pouco imposto na terra da
jabuticaba e não pede juros módicos, ou políticas sociais e de crédito
para salvar os pequenos negócios e
os 20 milhões de empregos perdidos, desde 2015.
O Brasil de hoje se assemelha à
Itália retratada na série Saburra, onde a elite eclesiástica só pensava em
dinheiro e poder praticando costumes esquisitos, as máfias dominavam setores importantes da eco-

nomia, e a classe política corrupta
praticava o cretinismo parlamentar
fingindo lutar pelas causas populares.
Das 23 empresas automotivas
instaladas em nosso país, mediante fortes subsídios e renúncias
fiscais, 13 estão total ou parcialmente paralisadas. Ou seja, de
um total de 58 fábricas, 29 (50%)
estão semiparalisadas ou completamente paralisadas. Efeito tanto
do risco de contaminação dos
trabalhadores nas fábricas, quanto da queda abrupta da demanda
por veículos no nosso país. Os
dados de emplacamento de veículos mostram, nos primeiros meses
de 2021, uma queda de 14%, em
relação a 2020.

Carta dos banqueiros
poderia ser intitulada
‘Vou mudar do Brasil
para o exterior’
Neste contexto, os empregos sumiram. Lembrando: popularidade é
igual à soma de empregos, renda e
custo de vida para a maioria da população votante. Com salários em
queda, desemprego em alta e carestia dos alimentos sem controle,
a popularidade de toda nossa classe
política rasteja. Para piorar, no ritmo de vacinação atual, levaremos

10 meses para atingir 75% da população – nível considerado adequado
pelos especialistas.
Mesmo assim, os partidos só
pensam em 2020. Nesse quadro, o
capitão resiste no Palácio da Alvorada apoiado pelo Centrão (esse ente gelatinoso da política brasileira),
agronegócio, grandes empresas do
varejo, mineradoras e bancos médios representados pelo Guedes,
além do eleitorado médio interiorano.
Lula insiste com o programa
popular-democrático e busca o
apoio do mundo das finanças, dos
industriais pró-BNDES e partidos liberais de esquerda (PCdoB
e PSOL).
Ciro Gomes persiste com seu
novo-desenvolvimentismo de caráter nacionalista, sem contar com a
figura-chave (a burguesia nacional),
e os liberais internacionalistas/lacerdistas (DEM/PSDB) liderados
por FHC buscam um “messias”
para chamarem de seu.
Essa é a fotografia momentânea. Como nenhum pré-candidato respondeu, até agora, satisfatoriamente, o que fará com o
“teto de gastos” e com o regime
de “metas de inflação” que já
perdura por décadas, apertem os
cintos!
Ranulfo Vidigal é economista.

A vacina, o turismo e o Renascimento
Por Bayard Do Coutto
Boiteux
Domingo de Páscoa. Aqui, no
computador, querendo de alguma
forma deixar uma mensagem, de
positividade, apesar de um mar de
incertezas e de sofrimento. Olho
para tudo que vem acontecendo
e a cada dia que passa entendo a
importância da vacina. Ela é a resposta definitiva para um caminhar
mais tranquilo, não para chegarmos
a um céu de brigadeiro, mas para
tentarmos sobreviver.
Ela veio para ficar e carregada de
insumos de alegria, solidariedade e
Vida. Ela tem o DNA da Ciência,
da Verdade e do Conhecimento.
Embora não esteja acontecendo na
velocidade da Fórmula 1, que todos
desejávamos, ela parece encontrar
um caminho. Uma força surge dos
gritos dos destemidos prefeitos, governadores e de nós, cidadãos para
seu reconhecimento.
Hoje, sinto dentro de mim um
Renascimento e um respeito muito
grande pelos que celebram a Páscoa como um momento de gratidão e de repercussão do gesto de

Alguém, muito importante, que
deu seu filho para a Humanidade.
Sei que seria muito bom comemorarmos com almoços familiares
ou entre pessoas queridas, mas o
momento é de lockdown, de ficar
em casa, e nosso maior presente é
nossa atitude em relação aos que
nos cercam, cuja compaixão vai
além de um ovo. Estabelece-se numa palavra de carinho, num gesto
de amizade e no valor da consciência coletiva. Uma consciência que
nasce naqueles que acreditam em
paz, interior, exterior e na voz da
beleza e sobressalto de Jesus. Sentimento de poesia e fusão de corações apertados.
Momento difícil para a economia
e para o turismo. Momento de se
doar. Exemplos nos mostram que
não é o momento de viajar, mas
que não podemos deixar se perder
em voos desconhecidos, uma atividade que traz pluralidade, diversidade e fé.
Vi com muita alegria uma campanha da Prefeitura de Vassouras
(RJ), dizendo que não é hora de viajar, mas mostrando um banco vazio na linda praça da cidade que em
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breve poderá se tornar Patrimônio
da Humanidade, com a menção de
que lhe espera em momento oportuno. Na ação do Fairmont Rio, que
abre suas portas para a vacinação,
em Copacabana. Nos voos especiais que a TAP realiza, para trazer
de volta expatriados e levar outros
para a terrinha, que me emociona
só em citar.
A verdade é que estamos todos
com vontade de chorar, de gritar e
muitas vezes, a coragem falta a alguns, que se escondem em histórias
de negacionismo, quiçá com o desprezo pela Humanidade, mas talvez
também pelos exemplos irresponsáveis, que visitam lugares públicos
sem máscara, postam fotos, como
aconteceu em Brasília. Não é uma
luta da direita e da esquerda, mas
uma guerra entre conscientes e inconscientes da pandemia.
Segunda Páscoa da pandemia
para todos nós, trancados em casa
ou trabalhando na linha de frente,
como demonstração de apreço, por
um mundo que vai sair da incerteza
se, juntos, preconizarmos razão.
Bayard Do Coutto Boiteux é professor.
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Expirou o seu prazo de
validade corporativo?
conhecimentos técnicos e generalistas auferidos.

Por Luiz Affonso
Romano
O desemprego, que se agrava
nas crises, hoje mais frequentes, não é cíclico. A automação,
a concentração de negócios, o
maior número de pessoas desejando permanecer no mercado por mais tempo, os jovens
que procuram anualmente ingressar, os norte-americanos,
europeus e emergentes desempregados, rearrumaram a oferta
de emprego. O encolhimento é
constante, às vezes brusco, aos
solavancos.
Lá no início, na escolha dos
filhos, as referências não são
mais os pais, por vários motivos
– aqui e no exterior – principalmente por os verem prestes a
perder o emprego, quando já
não os perderam. Poucos, hoje
em dia, são os que podemos dizer que “saíram” aos pais.
No meio do caminho da vida
vivida, homens e mulheres preparam-se para viver ativamente
mais 30 anos, procurando zelosamente equipar-se para dobrar
o tempo de trabalho (ocuparam-se dos 20 aos 50). É a vida
prazerosa e profícua, expressão
de vigor mental e físico.
Os títulos formais, os cursos
longos, carregados de chancelas, marcas consagradas no
passado, carecem de reexame,
tal e qual os brevês de pilotos
e de motoristas necessitam de
programas conectados com o
mundo de desvestir a camisa
corporativa, de profissionais da
academia que exerçam o ofício
antenados e com entusiasmo,
coroando a teoria com a prática
indispensável, enriquecedora.
Por isso, os jovens e os não
tão jovens executivos previdentes, que perceberam as mudanças no ambiente laboral, aplicam-se na conversão planejada,
na transição de carreira, desde
cedo. Sabem que mudarão de
função 4 a 5 vezes e trocarão
de empresas outras tantas. Precisam construir o futuro, tomar
as rédeas de boa parte da vida
madura e do trabalho.
Assim, na jovialidade dos
seus 40/50/60, após uma vida
corporativa exitosa, a atividade
de consultoria tem sido lembrada pelos que, querendo aplicar
o seu capital profissional experiência profissional e de vida,
elaborando plano para utilizar o
conhecimento acumulado, definindo a situação atual e a desejada e, com isso, diminuindo as
distâncias, e reprogramando os

Jovens e não
tão jovens executivos
previdentes
aplicam-se na
transição de carreira
E aí, compreenderão a mudança da condição de gestor
para a de consultor, aquele, um
ser de liderança e ação administrativa; este, um ser de aconselhamento, de ajuda. Essa distinção não deve inibir o fato de
que um competente gestor possa vir a ser um ótimo consultor.
Porém, será sempre aconselhável que um gestor que pense
em ser consultor, além de sua
imprescindível formação e expertise no campo da consultoria a que se destine, preocupe-se em aprender as apropriadas
técnicas de intervenção, a inquestionável propriedade das
relações interpessoais, o cultivo
de uma rica rede de relacionamento; e a essas questões,
associe as qualidades comportamentais da visibilidade comedida, do indispensável sigilo
profissional, da intangibilidade
e da inseparabilidade do serviço, e, sobrelevando-se a todos,
o permanente e inquestionável
comprometimento ético.
Se, na atividade de gestão, o administrador teve a oportunidade de
cultivar em campo fértil, o sucesso
no exercício prático das atividades
corporativas, será agora, em seu
novo campo de atuação – a consultoria – que o profissional da gestão,
valorizado ainda mais com as técnicas aprendidas e suas experiências
e competências, atingirá a época de
multiplicar a colheita, atuando como consultor.
Os frutos são os revelados
nos êxitos da experiência de vida
repassada a uma nova geração,
motivada por novos conhecimentos, mais complexas e ricas
redes de relacionamento, em que
a situação de ex-gestor e a agora de consultor se integram, na
busca de resultados consistentes.
E, com a certeza de que, se para
o gestor o prazo tem uma delimitação ditada pela idade e pela
pressão dos executivos que ascendem, para a consultoria não
há prazo de validade.
Luiz Affonso Romano é consultor
organizacional e de pessoas, coordenador
da pesquisa “Perfil das Empresas de
Consultoria no Brasil” 2012 a 2020 e
CEO do Laboratório da Consultoria.
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Botes salva-vidas
para a classe A

N

as cenas finais de Titanic (o looongo filme de James
Cameron), o antagonista, típico representante da
elite de nariz empinado, pega no colo uma criança pequena que nem conhecia para conseguir integrar o grupo
prioritário, embarcar num dos poucos botes salva-vidas e
escapar de um naufrágio de que ele duvidava.
A cena vem à memória quando vemos os altruístas
empresários brasileiros e seus não menos altruístas representantes no Congresso operando para garantir vacina
– para eles próprios. Tanto de forma direta e clandestina,
como a descoberta em Belo Horizonte (se houver justiça
no mundo, com vacinas falsas), quanto recorrendo a uma
lei que usa os trabalhadores de anteparo – e a família
destes como boa desculpa para vacinar parentes de donos
e diretores.
Alguém imagina uma empresa com dezenas de milhares
de funcionários, como um destes grandes grupos de educação, comprando vacinas (em dobro, afinal há que se dar
algo para o SUS) para todos? Ou as holdings, com meia
dúzia de funcionários, adquirindo os medicamentos para
vacinar os diretores? (cartas para a Redação).
O único impedimento ao fura filas oficial é que os laboratórios não têm o produto para vender para particulares.
Por enquanto. Afinal, no mundo de negócios, é tudo uma
questão de preço.

Projeto
Não é por falta de provas que se confirma a lenga-lenga
que é o discurso de prioridade à educação no Brasil. Mais
uma surge no Rio de Janeiro. Esta semana, a justiça derrubou liminar e permitiu retorno das aulas presenciais na
capital, seja na rede pública ou privada.
O mesmo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu liminar, solicitada pelo ao Ministério Público, que
retira os profissionais da educação do grupo prioritário de
vacinação.
Como anotou Darcy Ribeiro, “a crise da educação no
Brasil não é uma crise; é um projeto”.

Paridade
O especialista Marcelo Gauto computou a média mensal gasta por grandes petroleiras com cada empregado em
2020: Equinor, US$ 10.061; BP, US$ 9.300; Shell, US$
8.837; Total, US$ 7.032; Petrobras, US$ 5.148 por trabalhador. Paridade de preços só vale para os combustíveis.

Rápidas
Aasp realizará nesta quinta, 17h, o webinário “Marco
Legal das Startups: empreendedorismo inovador em pauta”. Inscrições: aasp.org.br/eventos *** Nesta sexta, 10h,
será realizado o “GTGS Talks: reverberando discussões
sobre tecnologia, sustentabilidade e governança”, apresentado pelo C4IR Brasil. O presidente da Abimed, Fernando
Silveira Filho, abrirá os debates no painel “Quais Desafios
as Tecnologias Emergentes Impõem à Sociedade?”, com
o presidente do IPT, Jefferson de Oliveira Gomes. Em
youtube.com/watch?v=cDGyMT_nsfQ *** FGV Conhecimento realizará nesta sexta, 10h, o webinário “Seguros:
uma reflexão contemporânea”, com ministros do STJ e
diretores da Susep. Inscrições: evento.fgv.br/mercadoseguros_09 *** Nesta quinta, 14h, o advogado João Marcos
Guimarães Siqueira, sócio de Bosisio Advogados, participará de debate sobre a Lei Pelé durante a Semana Jurídica
promovida pela OAB São Gonçalo, pelo site tvoitava.com

Exemplo a não ser seguido
de combate à Covid-19

O

ataque ao distanciamento social
e a defesa de tratamento precoce pautaram
o pronunciamento de Jair
Bolsonaro na visita que fez
nesta quarta-feira à Chapecó (SC), cidade que escolheu para justificar o acerto
das medidas que apregoa
para combater a pandemia
da Covid-19. Após ressaltar que “não vai ter lockdown nacional” e que “nosso
exército não vai à rua para
manter o povo dentro de
casa”, o presidente disse
que distanciamento social
é coisa de “frouxo” e “não
podemos ficar em casa ad
eternum”.
Ao defender a atuação
do prefeito João Rodrigues
(PSD), que apoia o uso de
remédios sem eficácia comprovada, o presidente disse
que “quero que Chapecó
seja uma cidade para ser
olhada pelos demais 5.700
prefeitos do Brasil – se bem
que tem prefeito que está na
linha do João Rodrigues”,
e que seja estudada e sirva
de exemplo para outras cidades do país na forma de
combater o novo coronavírus.
Acontece que Chapecó
somou 541 mortes por Covid-19 do início da pandemia até esta a terça-feira (6).
A cidade tem 224.013 habitantes, segundo o IBGE, o
que, a cada 100 mil habitantes da cidade 241 morreram

de Covid-19. A taxa está
acima da média nacional, de
160 pessoas mortas por 100
mil habitantes, e da taxa de
Santa Catarina, de 161 mortes a cada 100 mil habitantes.
Política e ideologia
Em discurso, Bolsonaro
ainda afirmou que “está se
lixando para 2022” e negou
um lockdown nacional para conter o avanço da Covid-19. “Não é hora de ver
biografia. Estou me lixando
para 2022. Vai ter uma pancada de candidato aí. Seria
muito mais fácil a gente ficar quieto.”
“Imaginem o senhores
se nesse local estivesse-mo
Haddad do PT? Como estaria o Brasil? Olhe outros
países onde a esquerda fala
mais alto, país da América
do Sul. Como está a população lá. Cidade onde mais fechou no Brasil é onde mais
morre gente por milhão de
habitantes”
A preocupação com o
cenário político vem preocupando. Nova pesquisa
da XP/Ipespe mostra o
ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) à frente
do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na disputa
eleitoral de 2022, à presidência da República. O petista tem 29% das intenções
de voto, contra 28% do excapitão. No último levanta-

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.
DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
As pessoas físicas e jurídicas abaixo identificadas, por intermédio do presente
instrumento, I – DECLARAM sua intenção de adquirir/assumir o controle societário
do BANCO VIPAL S/A., inscrito no CNPJ/ME sob o nº 09.526.594/0001-43,
o qual passará a funcionar com as características abaixo especificadas, negócio
cuja concretização depende da aprovação do Banco Central do Brasil, conforme
previsto no Contrato de Compra e Venda de Ações, de 02 de outubro de 2020,
firmado entre as partes: Denominação social: Banco Máxima de Investimentos S.A.
Local da sede: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 11º andar, Torre A, Itaim Bibi,
São Paulo, SP, CEP 04538-133 Composição societária: Controladores: Nível 1:
BANCO MÁXIMA S/A., CNPJ/ME n° 33.923.798/0001-00, com participação de
100% (cem por cento) no capital votante e total do BANCO VIPAL S/A. Nível 2:
DANIEL BUENO VORCARO, CPF/ME nº 062.098.326-44, com participação de
51,23% (cinquenta e um vírgula vinte e três por cento) no capital votante do BANCO
MÁXIMA S/A. 133 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ/ME
nº 31.093.039/0001-24, com participação de 3,77% (três vírgula setenta e sete por
cento) no capital votante do BANCO MÁXIMA S/A. Nível 3: ARMANDO MIGUEL
GALLO NETO, CPF/ME nº 128.207.668-03, e FELIPE WALLACE SIMONSEN,
CPF/ME nº 180.471.708-80, ambos com participação de 50% (cinquenta por cento)
cada, na 133 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Outros acionistas
detentores de participação qualificada: Nível 2: AUGUSTO FERREIRA LIMA,
CPF/ME sob o nº 785.851.395-87, com participação de 45% (quarenta e cinco
por cento) no capital votante do BANCO MÁXIMA S/A. BANVOX HOLDING
FINANCEIRA S/A, CNPJ/ME nº 38.461.854/0001-48, com participação de
31,82% (trinta e um vírgula oitenta e dois por cento) no capital total do BANCO
MÁXIMA S/A. Nível 3: II – A composição societária acima indicada depende da
aprovação de processos pendentes de homologação pelo Banco Central do Brasil.
III - ESCLARECEM que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas
da documentação comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco
Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no
prazo de trinta dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado
público acerca desta, observado que os declarantes podem, na forma da legislação
em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital (disponível
na página do Banco Central do Brasil na internet). Preencher o campo “Número do
Processo Administrativo Eletrônico – PE” com o número do processo mencionado
abaixo Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para
Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB Selecionar, no campo
“Destino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema Financeiro
– Deorf mencionado abaixo BANCO CENTRAL DO BRASIL Gerência Técnica em
Porto Alegre (GTPAL).Processo nº 182327. Rio de Janeiro, 06 de abril de 2021.
BANCO MÁXIMA S.A.; DANIEL BUENO VORCARO; 133 INVESTIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES LTDA.; ARMANDO MIGUEL GALLO NETO; FELIPE
WALLACE SIMONSEN.

mento, Lula aparecia com
25% das intenções de votos
e Bolsonaro, à frente, com
27%. O empate técnico,
mas com vantagem numérica ddo petista, é mantido
também no segundo turno.
O ex-presidente tem 42% e
Bolsonaro 38%.
Covid em Chapecó
Segundo o Informativo
Epidemiológico Coronavírus Covid-19 de Chapecó, o
primeiro caso confirmado
na cidade foi registrado no
dia 14 de março de 2020. O
número de casos oficiais até
o dia 10 de março de 2021
era de 30.786 casos e 384
óbitos.
A partir de 10 de janeiro de 2021 houve aumento
crescente e acelerado no
número de casos diários,
atingindo uma média de
570 novos casos por dia entre 14 e 20 de fevereiro de
2021, sendo o maior pico
apresentado durante a pandemia. Em relação a faixa
etária, os grupos mais acometidos pela infecção da
Covid-19 pertencem a faixa etária entre 20 a 39 anos
que representam 50,4% do
total de casos positivos no
município.
Os casos positivos em
crianças tiveram aumento
importante a partir do dia
15 de janeiro até a primeira quinzena de março. A
faixa etária de 10 a 19 anos

teve um aumento de 243%,
sendo o maior aumento
proporcional e as crianças
menores de 9 anos tiveram
218% de aumento.
O município suspendeu
as atividades não essenciais
do dia 23 de fevereiro até 7
de março de 2021 (Decreto
40.303), o que refletiu diretamente na diminuição da
circulação de pessoas e na
consequente queda no número de casos.
Exemplo a ser seguido
Enquanto isso, no dia
em que o Brasil superou
a marca de 4 mil mortes diárias pela Covid-19,
a cidade de Araraquara,
no interior de São Paulo, completava dois dias
consecutivos sem registrar
qualquer óbito pela doença. Em entrevista à CNN,
o prefeito Edinho Silva
(PT) celebrou a marca e
disse que o município ainda colhe frutos do lockdown de 10 dias adotado de
forma inédita no país, em
fevereiro último.
“Estamos há 32 dias sem
nenhum paciente aguardando leitos, portanto, não
há fila para internações em
Araraquara. Nós tivemos
uma queda de 75% dos óbitos por semana e, também,
queda de 47% das amostras
positivas (para Covid-19)
remetidas aos laboratórios”,
afirmou.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
22ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
AVENIDA ERASMO BRAGA, 115, CASTELLO
Tel.: (21) 3133-2383 - E-mail: cap22vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE
EXECUÇÃO, MOVIDA POR NEDIO LOPES MARQUES, UREA
ZIMELSON SCHECHTMAN, ALFREDO DAVID NIGRI e outros em
face de FISILABOR CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA ESPORTIVA REABILITACAO E APRIMORAMENTO FISICO LTDA e
CARLOS EDUARDO PIMENTEL DUARTE BERGALLO - PROCESSO Nº 0091554-04.2006.8.19.0001, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) ANNA ELIZA DUARTE DIAB JORGE – Juiz(a) de
Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os
interessados,
e
especialmente
ao(s)
devedor(es)
supramencionado(s) - FISILABOR CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA ESPORTIVA REABILITACAO E APRIMORAMENTO FISICO
LTDA e CARLOS EDUARDO PIMENTEL DUARTE BERGALLO - que
será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO
DA SILVA LACERDA, NA MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O
Leilão estará disponível no portal eletrônico do Leiloeiro,
www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do CPC,
do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015 e do
§único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016,
com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro
Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que será encerrado no dia 20/04/2021 às 13:30h, e, o Segundo Leilão, por valor
igual ou superior a 50% da avaliação, será encerrado no dia 27/
04/2021 às 13:30h. DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme o laudo de avaliação de fls. 554e) : 12,5% do Apartamento 301, na Rua
Artur Araripe, nº 60, Jardim Botânico - Rio De Janeiro/RJ. Matriculado no Cartório do 2º Ofício do Registro de Imóveis sob o 65703
e Inscrito na Prefeitura sob o nº 0.953.200-3 - CL: 06575-5. (...)
Valor: Atribuo ao bem imóvel, indiretamente, o valor de R$
1.700.000,00 (Um milhão e setecentos mil reais) sendo 12,5%
correspondente a R$ 212.500,00 (duzentos e doze mil e quinhentos reais). E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (FISILABOR CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA ESPORTIVA REABILITACAO E APRIMORAMENTO FISICO LTDA e CARLOS EDUARDO PIMENTEL DUARTE
BERGALLO) intimado(s) da hasta pública se não for(em)
encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma do art. 889,
892 do NCPC, sendo uma das vias afixadas no local de costume
do Fórum. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade em Rio
de Janeiro, em 22 de janeiro de 2021. Eu, digitei __, e Eu, Chefe
da Serventia, subscrevo __. (ass.) ANNA ELIZA DUARTE DIAB
JORGE – Juiz de Direito.

4 Negócios & Empresas

LEILÕES &
COMPANHIA
Antonio Petrobelli
pietrobelliantonio0@gmail.com

Leilão de lojas
e site da Saraiva

A

rede de livrarias Saraiva, em recuperação judicial,
divulgou o edital do leilão de suas lojas e da operação
de comércio eletrônico. O certame será realizado no dia
16 de abril. A empresa vai receber ofertas por três unidades produtivas isoladas (UPI). A primeira UPI é constituída por determinadas lojas físicas de varejo, com preço
mínimo de R$ 189,13 milhões.
A segunda UPI é composta pela unidade de comércio eletrônico do varejo, cujo preço mínimo será de R$
150 milhões. A terceira opção de venda é composta pela
unidade de comércio eletrônico e por determinadas lojas
físicas do varejo, conforme indicadas pelo proponente,
pelo preço que vier a ser por ele ofertado.
Quem levar o leilão poderá usar a marca Saraiva nos
ativos, sendo acrescentado nas unidades o preço e demais
condições de uso.
Para participação no processo competitivo, os interessados deverão encaminhar, até o dia útil imediatamente
anterior à data da realização do evento, 1 endereço eletrônico (e-mail) válido e 1 número de telefone celular válido ao
e-mail rv3consultores@gmail.com, para onde serão direcionados os convites eletrônicos para acesso à sala virtual.

Itaú Unibanco
leiloa 24 imóveis
O Itaú Unibanco e a Mega Leilões (megaleiloes.com.br)
leiloam 24 imóveis residenciais localizados nos estados da
Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Norte,
Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. O leilão
será realizado nesta sexta-feira (9), a partir das 15h, no site
oficial da leiloeira.
O evento será conduzido pelo leiloeiro oficial da Mega
Leilões, Fernando Cerello, e os lances mínimos variam de
R$ 119 mil a R$ 553 mil. O grande diferencial do leilão
é o desconto de 10% no lance para pagamento à vista e
os débitos de IPTU e condomínio referentes a 2021, que
serão quitados até a data do leilão.

Cobertura em Ipanema
Silas Barbosa (ssl1.visar.com.br/silasleiloeiro.lel.br/
Principal.asp) realiza leilão do apartamento cobertura 01
do Edifício Claudio, localizado na Rua Visconde de Pirajá,
310, Ipanema, RJ. O edifício encontra-se em bom estado de conservação, com construção de 1959. A entrada,
social e de serviço, é única e pequena com escadas de
acesso em granito, portas de alumínio marrom e blindex.
A portaria possui apenas uma bancada de mármore bege
para o porteiro, com cadeira e armários embutidos brancos. Pregão ao vivo dia 29/4, às 13h, com lance inicial de
R$ 853.000,00.

Sobreloja no Méier
Valeira Kahn (mvleiloes.com.br) está promovendo leilão
de sobreloja na rua Frederico Méier, no Méier. Está situada
em edifício de construção em padrão antigo com destinação comercial, composto de oito pavimentos, com loja,
sobreloja, salas e cobertura, fachada com granito, argamassa, pastilhas e cerâmica, amplas janelas e esquadrias não
padronizadas. Não possui garagem, nem portaria. Possui
um elevador, câmeras de vigilância e interfone. A sobreloja
encontra-se dividida em duas salas, 101 e 102, com entradas
independentes. O imóvel foi avaliado em R$ 407.000,00.

Quinta-feira, 8 de abril de 2021 l Monitor Mercantil

Alerj vota suspensão do leilão da Cedae

A

Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro
(Alerj) vota em discussão
única, nesta quinta-feira, o
projeto de decreto legislativo 57/21, do presidente da
Casa, deputado André Ceciliano (PT), para suspender a realização do leilão
da Companhia Estadual de
Águas e Esgotos (Cedae),
previsto para o dia 30 de
abril. A medida pretende revogar o decreto 47.422/20,
do governador em exercício, Cláudio Castro, que
autorizou a abertura do
processo de licitação dos
serviços de saneamento no
estado. Caso receba emendas, a proposta sai de pauta.
De acordo com o texto,

o leilão só poderá acontecer
após a prorrogação do Regime de Recuperação Fiscal
- acordo homologado em
2017 entre o Estado do Rio
e o Governo Federal para
suspensão temporária do
pagamento de dívidas com
a União. A venda das ações
da Cedae foi posta como
uma contrapartida do Estado no acordo, que deveria
ter sido renovado por mais
três anos em setembro de
2020, como lembra o autor
do projeto.
“O pano de fundo para o
atraso na renovação era claramente político, mas coube
ao Ministério da Economia
criar uma série de entraves
burocráticos para impedir
que isso acontecesse con-

forme previsto”, comenta o
deputado André Ceciliano.
“O atraso levou o Tribunal
de Contas da União a determinar que o Rio não pudesse ser excluído do regime até fevereiro de 2021, já
que a medida implicaria em
insolvência do estado em
pleno ano de pandemia”,
continua.
Na justificativa do texto,
Ceciliano lembra que em
janeiro deste ano, o Ministério da Economia, através
da Lei Complementar 178,
mudou as regras do regime
original e criou o Programa de Acompanhamento
e Transparência Fiscal e
o Plano de Promoção do
Equilíbrio Fiscal, forçando
que a renovação do acor-

do com o Rio seja feito nos
novos termos, que preveem
o congelamento de salários
por quase dez anos. “É uma
chantagem clara, que beira a
imoralidade tendo em vista
a crise sanitária pela qual a
humanidade passa, tendo
atualmente o Brasil como
seu epicentro”, assinou o
parlamentar.
“É preciso que fique
claro que este projeto não
é contra a venda de parte
da Cedae, conforme modelagem aprovada. O que
ele estabelece é que a concessão só seja feita após a
assinatura da RRF, tal qual
assinado em 2017, fazendo
valer o que está estabelecido por direito, por escrito”,
concluiu o autor da medida.

Faltam oxigênio e kit intubação nos hospitais privados

A

Associação
Nacional de Hospitais
Privados (Anahp) realizou um levantamento com
88 afiliados e constatou que
a maioria absoluta deles está
com grave escassez de insumos
essenciais para o atendimento
aos pacientes acometidos pela Covid-19, como oxigênio,
anestésicos e medicamentos
para intubação, reafirmando
um cenário crítico para o sistema de saúde brasileiro. Cerca
de 75% das instituições só têm
o abastecimento garantido por
mais cinco dias.

O levantamento mostra,
por exemplo, que instituições de Belém (PA), Belo
Horizonte (BH), Blumenau
(SC), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), João Pessoa (PB),
Porto Alegre (RS) e São
Paulo (SP) estão com abastecimento crítico de oxigênio, sendo que 62,5% responderam que estão com
estoque de até uma semana.
Já em relação aos anestésicos, 23 hospitais participantes também contam
com estoque inferior ou
igual a cinco dias. Eles são

LOGUM LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF 09.584.935/0001-37 - NIRE 33.300.295.127
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”).
Ficam os acionistas convocados, na forma prevista nos artigos 123 e 124 da
Lei nº 6.404/76 e nos arts. 11 e 12 do Estatuto Social da Logum Logística S.A.
(“Companhia”), a participar da AGOE, sob a forma digital, conforme disposto
na Instrução Normativa nº 79 do DREI, a ser realizada no dia 26/04/2021,
às 10h, com o fim de debater e deliberar sobre as seguintes matérias: 1. Em
Assembleia Geral Ordinária: (i) apreciação das Demonstrações Financeiras
com as contas dos administradores, Relatório da Administração e Parecer dos
Auditores Independentes da Companhia referentes ao exercício encerrado em
31/12/2020; (ii) destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2020;
(iii) eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da
Companhia; (iv) eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal
da Companhia 2. Em Assembleia Geral Extraordinária: (v) Remuneração Global
dos Administradores para o período de maio/2021 a abril/2022; (vi) Política de
Remuneração da Logum; (vii) alienação de inservíveis. Para os fins legais, a
AGOE será formalmente realizada a partir da sede da Companhia, localizada
na Avenida Presidente Wilson, 231, Sala 902, Centro, Rio de Janeiro/RJ. Será
facultada, conforme legislação aplicável, a participação e voto dos acionistas via
teleconferência e aplicativo Microsoft Teams, com a identificação de acionistas,
registro de manifestações, transmissão de documentos e apresentações, bem
como a gravação do conclave em áudio e vídeo. Os documentos pertinentes às
matérias a serem deliberadas na AGOE estão à disposição dos acionistas na sede
da Companhia e serão encaminhados aos representantes legais devidamente
capacitados mediante solicitação. O acionista poderá ser representado na
AGOE por seu representante legal ou por procurador constituído há menos
de um ano, que seja acionista, administrador da companhia ou advogado.
As pessoas que comparecerem à AGOE deverão exibir documento hábil de
identidade e documentos comprobatórios dos respectivos poderes (inclusive
poderes para outorga de procurações, se for o caso). Rio de Janeiro, 8 de abril
de 2021. Luis Roberto Pogetti - Presidente do Conselho de Administração.

de cidades como Atibaia
(SP), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Bento Gonçalves (RS), Blumenau (SC),
Brasília (DF), Cuiabá (MT),
Curitiba (PR), Cariacica
(ES), Ipatinga (MG), Joao
Pessoa (PB) e Niterói (RJ),
Porto Alegre (RS), São Paulo (SP) e Serra (ES).
Sobre os medicamentos
que compõe o chamado
“kit intubação”, como anestésicos, sedativos e bloqueadores neuromusculares, essenciais para o tratamento
das pessoas em estado mais

grave da doença, o levantamento também mostra
que eles estão escassos em
instituições de saúde nesses
mesmos locais, incluindo
ainda as cidades de Cariacica (ES) e Juiz de Fora (MG),
totalizando 27 hospitais privados em situação crítica,
com estoque igual ou inferior a cinco dias.
Em relação à disponibilidade de ventiladores para
atender a demanda, nove
das 88 instituições afirmaram que não possuem equipamentos suficientes.

ESHO – EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ nº 29.435.005/0001-29 - NIRE 33.3.0029696-4
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam os Senhores acionistas da ESHO – Empresa de Serviços Hospitalares
S.A. (“Companhia”) convidados a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 30 de abril de 2021, às
11:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Barão de Tefé, nº 34,
12º andar, Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.220-460, para deliberar
sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre o relatório
da administração e as demonstrações financeiras da Companhia relativos ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) Deliberar sobre
a proposta da administração para contabilização do resultado apurado no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (iii) Fixar o montante
global de remuneração dos diretores da Companhia para o exercício de
2021; Em Assembleia Geral Extraordinária: (iv) Homologar o aumento do
capital social da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia realizada em 27/10/2020 e a consequente alteração do
caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; (v) Deliberar sobre
a eleição de Diretora da Companhia; (vi) Deliberar sobre novo aumento
do capital social da Companhia; e (vii) Consolidar o Estatuto Social da
Companhia. Informações Gerais: Os acionistas deverão apresentar na sede
da Companhia, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência,
além do documento de identidade e/ou documento societário pertinente
que comprove a representação legal, conforme o caso: o comprovante de
titularidade de ações de emissão da Companhia e o instrumento de mandato
com reconhecimento da firma do outorgante.
Rio de Janeiro, 08 de abril de 2021.
Marco Aurélio de Alvim Costa - Presidente
Ricardo Hajime Yoshio Watanabe - Diretor Financeiro

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
14ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
AV. ERASMO BRAGA 115 SALAS 222/224-C E 206,
LÂMINA II, CENTRO - Tel.: (21) 3133-2232
E-mail: cap14vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO
DE COBRANÇA, MOVIDA POR CONDOMINIO DO EDIFICIO
IMPERADOR em face de EDUARDO RODRIGUES CASTILHO
e SUELY BRAGA CASTILHO - PROCESSO
Nº 0513158-38.2015.8.19.0001, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) FLAVIA GONCALVES MORAES ALVES – Juiz(a)
de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os
interessados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) - EDUARDO RODRIGUES CASTILHO e
SUELY BRAGA CASTILHO - que será realizado o público Leilão
pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível no
portal eletrônico do Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br,
na forma dos Art. 887 do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC,
do art. 882 do CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução
do CNJ nº 236 de 13/07/2016, com no mínimo 05 (cinco) dias
de antecedência do Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que será encerrado no dia 20/04/2021 às 15:00h,
e, o Segundo Leilão, por valor igual ou superior a 50% da avaliação, será encerrado no dia 27/04/2021 às 15:00h. DO BEM A
SER LEILOADO: (Conforme o laudo de avaliação de fls. 302e)
: Apartamento nº 802 do Condomínio do Edifício Imperador, situada na Rua Imperatriz Leopoldina, nº 08, Centro, Rio de Janeiro/
RJ, matrícula 47.156 do 2º Ofício de Registro de Imóveis e na
Prefeitura sob o nº 0464764-0 e CL nº 06123-4. JUSTIFICATIVA:
(...) Avalio indiretamente o imóvel acima descrito em R$ 90.000,00
(Noventa mil reais). E para que chegue ao conhecimento de
todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas
de estilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (EDUARDO RODRIGUES CASTILHO e SUELY BRAGA CASTILHO)
intimado(s) da hasta pública se não for(em) encontrado(s)
por intermédio deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC,
sendo uma das vias afixadas no local de costume do Fórum.
CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 22 de fevereiro de 2021. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da
Serventia, subscrevo __. (ass.) FLAVIA GONCALVES MORAES
ALVES – Juiz de Direito.

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR
De conformidade com os Artigos 31 - inciso VI, 32 - parágrafos 1º e 5º, combinado
com o Art. 72 letra “e” do Estatuto, convoco os Senhores Membros do Conselho
Superior da Associação Comercial do Rio de Janeiro para a Reunião Ordinária
a realizar-se na sede da Entidade, Casa do Empresário, à Rua Candelária, nº 9,
Auditório Subsolo, no dia 27 de maio de 2021, quinta-feira, às 11h, em primeira
convocação, e às 11h30, em segunda e última convocação, a fim de deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) Eleição do Presidente, Vice-Presidente e Diretor-Secretário do Conselho
Superior para o Biênio 2021/2023;
b) Eleição do Presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro
para o Biênio 2021/2023.
A apresentação de chapas deverá obedecer ao § 1º do Art. 35 do Estatuto.
Todas as medidas sanitárias serão aplicadas na realização da reunião,
seguindo determinação das autoridades públicas.
Rio de Janeiro, 06 de abril de 2021

Humberto Eustáquio Cesar Mota
Presidente do Conselho Superior

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
DO RIO DE JANEIRO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
De conformidade com os Arts. 27, 28 Inciso I, combinado com Art. 72 letra “e” do
Estatuto desta Entidade, convoco os Senhores Sócios Grandes Beneméritos,
Beneméritos, Remidos e Contribuintes quites, em pleno gozo de seus Direitos
Sociais, a se reunirem no dia 28 de maio de 2021, sexta-feira, em Assembleia
Geral Ordinária a ser realizada na sede da Entidade, Casa do Empresário, à
Rua Candelária, nº 9, Auditório Subsolo, às 10h, em primeira convocação, e
às 10h30, em segunda e última convocação, com duração até às 16h, a fim de
deliberarem sobre a seguinte matéria:
a) Eleição dos membros do Conselho Diretor, Conselho Fiscal e
Suplentes, para o Biênio 2021/2023.
Para tomarem parte na Assembleia, os Senhores Sócios deverão estar munidos
da Carteira de Associado, para o que o Departamento do Associado estará à
disposição dos interessados a partir das 9h no “hall” de entrada do mesmo prédio.
A apresentação de chapas deverá obedecer ao § 1º do Art. 35 do Estatuto.
Todas as medidas sanitárias serão aplicadas na realização da reunião,
seguindo determinação das autoridades públicas.
Rio de Janeiro, 06 de abril de 2021

Angela Maria Machado da Costa
Presidente
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SAMOC S/A - SOCIEDADE ASSISTENCIAL MÉDICA E ODONTO CIRÚRGICA

CNPJ nº 33.721.226/0001-30
Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Apresentamos a V.Sª as Demonstrações Financeiras, compostas do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Fluxo de Caixa, Demonstração e Mutação do Patrimônio Líquido,
acompanhados das Notas Explicativas, Parecer Atuarial e Parecer da Auditoria Externa, correspondente ao exercício de 2020. A Empresa: A Samoc S.A., Sociedade Assistencial Médica e Odonto Cirúrgica atua na área de saúde da
Cidade do Rio de Janeiro e Grande Rio há mais de 50 anos, oferecendo atendimento médico hospitalar aos seus usuários, através de Rede Própria e credenciada. As Atividades: Em suas atividades a Samoc sempre concentrando o
foco de suas ações na melhoria constante de atendimento aos seus clientes, seja na parte administrativa (processos de pagamentos, autorizações de atendimento médico, marcação de consultas etc...), bem como na área assistencial
através de avaliações constantes das redes própria e credenciada, com o objetivo de um dimensionamento adequado. Resultado: A Samoc apresentou no exercício de 2020 um crescimento de suas receitas operacionais no tocante
a Contraprestações Líquidas, da ordem de 8,1%, aproximadamente, comparado com o ano anterior. O resultado antes do imposto de Renda e Contribuição Social, apresentou o montante de R$ 5.563.350, com uma provisão de
IR/CS da ordem de R$ 2.329.534. Centros Médicos; Foi aberto durante o exercício de 2020, mais 1 (hum) Centro médico para um melhor atendimento dos clientes usuários. O Centro Médico de Nova Iguaçu. Está prevista para 2021 a
abertura de mais dois Centros Médicos: Campo Grande e Caxias. Aporte de Capital: Conforme AGE de 15.06.2018, foi aprovado um Aporte de Capital no valor de R$ 2.658.700,00, que será aportado em parcelas mensais. Esse valor
será usado exclusivamente na expansão e modernidade do Hospital Próprio, Casa de Saúde São João de Deus nos próximos e (Três) anos. Previsões para 2021: Para o exercício de 2021, a previsão é de um crescimento de 10% de suas
receitas. Outra meta é o aumento da fidelização do quadro de beneficiários, bem como um crescimento da ordem de 8% no respectivo quadro. Para que essas metas sejam atingidas, a Samoc continua promovendo melhoria na área de
atendimento ao cliente, reformas em seu Hospital com aumento de leitos e UTI, bem como treinamento ao seu quadro de colabores. Está previsto ainda a abertura de mais 2 (dois) Centros Médicos distribuídos regionalmente pelo numero
de clientes associados. Destinação de Lucros: A Samoc continua mantendo a politica de capitalização dos lucros anuais. Agradecimentos: Nesta oportunidade, gostaríamos de agradecer aos nossos colaboradores pelo esforço realizado
para o crescimento e desenvolvimento alcançado e ainda aos nossos clientes por terem confiado em nossos processos de constantes melhorias e evolução da nossa prestação de serviços e atendimento diferenciado. A Administração.
Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/2020 e 31/12/2019 (Em Reais)
Balanço Patrimonial em 31/12/2020 e 31/12/2019 (Em Reais)
2020
2019
ATIVO
2020
2019
PASSIVO
2020
2019 Atividades Operacionais
89.820.126 82.756.390
Ativo Circulante
22.754.071 19.639.430 Passivo Circulante
17.202.332 17.204.317 Recebimentos de Planos de Saúde
Resgate de Aplicações Financeiras
13.141.992 13.713.000
Disponível
2.125.468 1.874.335 Provisões Técnicas de Operações de Assistência à
262.684
207.554
10.491.404 11.242.505 Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras
Realizável
20.628.602 17.765.094 Saúde
55.944
108.369
Provisões de Prêmios / Contraprestações
3.420.967 3.529.168 Outros Recebimentos Operacionais
Aplicações
18.279.486 16.147.762
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas
6.007.167 5.213.264
(42.902.388) (37.177.050)
- PPCNG
3.420.967 3.529.168 serv. de Saúde
Aplicações Livres
12.272.319 10.934.498
(672.599)
(786.931)
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS 2.699.186 3.700.275 Pagamentos de Comissões
Créditos de Operações com Planos de Assistência
Pagamentos de Pessoal
(17.830.351) (16.849.014)
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar Prestadores
à Saúde
1.616.181 1.617.333
(184.216)
(368.124)
de Serviços Assistenciais
2.330.540 1.825.500 Pagamentos de Pró-labore
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber
1.616.181 1.617.333
Pagamentos de Serviços de terceiros
(10.118.449) (9.443.562)
Provisão de Eventos/ Sinistros Ocorridos e
Despesas Operacionais Antecipadas
732.936
(11.821.523) (10.596.184)
Não Avisados
2.040.712 2.187.561 Pagamentos de Tributos
Ativo não Circulante
15.701.918 16.299.523
256.185
240.865 Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trab./
Realizável a Longo prazo
3.719.278 3.884.283 Débitos de Operações de Assistência à Saúde
Tributárias)
(1.523.798) (2.512.224)
193.362
184.027
Créditos tributários
2.207.046 2.207.046 Receita Antecipada de Contraprestações
(1.086.178)
(827.462)
62.823
56.838 Pagamentos de Aluguel
Títulos e Créditos a Receber
165.005 Comercialização sobre Operações
de Promoção/Publicidade
(88.453)
597.116
556.693 Pagamentos
Depósitos Judiciais e Fiscais
1.512.232 1.512.232 Provisões
Aplicações Financeiras
(15.024.000) (15.819.600)
597.116
556.693 Outros Pagamentos Operacionais
Investimentos
585.869
585.869 Provisão para ações Judiciais
(524.018)
(926.893)
1.470.767 1.567.431 Caixa Líquido das Atividades Operacionais
Participações Societárias - Outras Entidades
585.869
585.869 Tributos e Encargos Sociais a Recolher
1.593.225 1.389.817
984.481
837.117 Atividades de Investimentos
Imobilizado
11.396.771 11.829.371 Empréstimos e Financiamentos a Pagar
3.402.377 2.759.706 Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros
Imóveis de Uso Próprio
7.483.720 7.828.001 Débitos Diversos
5.440.908 6.481.648 Pagamentos de Aquisição de Ativo imobilizado Imóveis - Hospitalares / Odontológicos
4.278.366 4.452.607 Passivo não Circulante
Imóveis - Não Hospitalares / Não Odontológicos
3.205.355 3.375.394 Provisões Técnicas de Operações de Assistência
Hospitalar
(351.933)
(31.910)
1.989.312 2.017.309 Pagamentos de Aquisição de Ativo imobilizado - Outros
Imobilizado de Uso Próprio
3.450.621 3.538.939 a Saúde
Hospitalares / Odontológicos
2.566.646 2.910.141 Provisões de Eventos a liquidar SUS - ParcelamenCaixa Líquido das Atividades de Investimentos
(351.933)
(31.910)
1.989.312 2.017.309 Atividades de Financiamento
Não Hospitalares / Não Odontológicos
883.975
628.798 tos ANS
622.339
680.231 Recebimentos de Empréstimos/Financiamentos
Imobilizações em Curso
462.430
462.430 Provisões para Tributos Diferidos
732.213
728.480 Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento
Total do Ativo
38.455.989 35.938.952 Provisões para Ações Judiciais
Tributos e Encargos Sociais a Recolher
1.524.994
483.601 Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos/
Demonstração dos Resultados em 31/12/2020 e 31/12/2019 (Em Reais)
Parcelamento de Tributos e Contribuições
1.524.994
483.601 Financiamentos/Leasing
2020
2019 Empréstimos e Financiamentos
515.805 1.798.190 Pagamentos de Amortização de Empréstimos/
Contraprestações Efetivas de Plano de Assist.
Débitos Diversos
56.246
773.837 Financiamentos/Leasing
(992.179) (1.024.707)
a Saúde
85.310.966 78.863.027 Patrimônio Líquido / Patrimônio Social
15.812.749 12.252.987 Pagamentos de Participação no Resultado
Receitas com Operações de Assistência à Saúde 90.968.176 84.145.355 Capital Social ou Patrimônio Social
5.178.491 4.910.436 Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento
Contraprestações Líquidas
90.968.176 84.145.355 Capital Social ou Patrimônio Social - Subscrito
7.143.180 7.143.180 Caixa Líquido das Atividades de Financiamento
(992.179) (1.024.707)
Tributos Diretos Operações Planos de Assist. à
Capital Social ou Patrimônio Social - A Subscrever (1.964.689) (2.232.744) Variação Liquida de Caixa
249.113
333.200
Saúde da Operadora
(5.657.209) (5.282.328) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
600.000
600.000 Saldo de Caixa Inicial
1.874.335 1.541.135
Eventos Indenizáveis Líquidos
(63.118.527) (56.660.147) Reservas
10.139.524 6.847.816 Saldo Final de Caixa
2.123.448 1.874.335
Eventos Conhecidos ou Avisados
(63.265.377) (56.308.456)
Reservas de Reavaliação
1.208.070 1.320.448 Ativos Livres no Início do Período
12.808.833 10.045.273
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e
14.397.787 12.808.833
Não Avisados
146.850
(351.691) Reservas de Lucros/Sobras/Retenção de Superávits 8.931.454 5.527.368 Ativos Livres no Final do Período
Ações em Tesouraria
(105.265) (105.265) Aumento/(Diminuição) nas Aplicações FinanResultado das Operações com Planos de Assist.
1.588.954 2.763.560
38.455.989 35.938.952 ceiras - Recursos Livres
à Saúde
22.192.440 22.202.880 Total do Passivo
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020 e 31/12/2019
Receitas de Assistência a Saude não Relacionadas
c/ Planos de Saúde
48.342
212.852
Lucros/
Outras Despesas Operacionais com Planos de
Capital
Ações em Reserva de Tributos Reserva
Prejuízos
Saúde
(317.530)
(351.428)
Social AFAC Tesouraria Reavaliação Diferidos de lucros Acumulados
Totais
Outras Despesas de Operações de Planos de
Saldos em 31 de dezembro de 2018
4.516.202 600.000 (105.265)
2.170.949 (738.123) 3.405.159
- 9.848.922
Assist. à Saúde
(281.704)
(297.962) Acionistas - Aporte de Capital Subscrito Age de 15.06.2018
2.626.978
2.626.978
Provisão Para Perdas Sobre Créditos
(35.826)
(53.466) Acionistas - Capital Social a Subscrever
(2.232.744)
(2.232.744)
Outras Desp. Oper. Assist. à Saúde Não Relac.
Realização de Reserva de Reavaliação
(170.270) 57.892 170.270
57.892
com Planos de Saúde da Operadora
(917.607)
(540.179) Lucro/Prejuízo do Exercício
1.951.939 1.951.939
Resultado Bruto
21.005.644 21.524.125 Proposta da Destinação do Lucro a ser discutida em AGO/AGE
Despesas de Comercialização
(1.457.380) (1.508.807)
-Reserva de Lucros/Retenção de Superávits
1.951.939 (1.951.939)
Despesas Administrativas
(13.740.487) (16.861.657) Saldos em 31 de dezembro de 2019
4.910.436 600.000 (105.265)
2.000.679 (680.231) 5.527.368
- 12.252.987
Resultado Financeiro Líquido
(244.426)
226.622 Acionistas - Aporte de Capital Subscrito Age de
2.232.744
2.232.744
Receitas Financeiras
816.823 1.152.216 Acionistas - Capital Social a Subscrever
(1.964.689)
(1.964.689)
Despesas Financeiras
(1.061.249)
(925.594) Realização de Reserva de Reavaliação
(170.270) 57.892 170.270
57.892
Resultado Operacional
5.563.350 3.380.283 Lucro/Prejuízo do Exercício
3.233.816 3.233.816
Resultado Patrimonial
- Proposta da Destinação do Lucro a ser discutida em AGO/AGE
Receitas Patrimoniais
-Reserva de Lucros/Retenção de Superávits
- 3.233.816 (3.233.816)
Despesas Patrimoniais
- Saldos em 31 de dezembro de 2020
5.178.491 600.000 (105.265)
1.830.409 (622.339) 8.931.454
- 15.812.749
Resultado Antes dos Impostos e Participações
5.563.350 3.380.283 4. Disponibilidades:
10. Provisões: As provisões para Imposto de Renda, Contribuição Social, FéImposto de Renda
(1.706.540) (1.043.900) Descrição
2020
2019 rias, Contingências Cível, Contingências Trabalhistas, são calculadas conforContribuição Social
(622.994)
(384.444) Caixa
15.200
15.200 me a sua natureza e de acordo com a legislação vigente, conforme o caso. 11.
Resultado Líquido
3.233.816 1.951.939 Banco Conta Movimento
159.547
268.405 Receitas Financeiras: As Receitas Financeiras são oriundas de aplicações
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/20 e
Aplicações de Liquidez Imediata
1.950.721 1.590.730 financeiras, multas e atualizações por recebimentos em atraso. 12. Provisão
31/12/2019 (Em Reais)
Total do Disponível
2.125.468 1.874.335 Técnica: São as provisões estabelecidas pelo Órgão Regulador.
Descrição
2020
2019
1. Contexto Operacional: A Sociedade SAMOC - Sociedade Assistência 5. Aplicações Financeiras
3.420.967 3.529.168
Descrição
2020
2019 Provisão para Contraprestações não Ganhas
Médica Odontológica e Cirúrgica S/A, pessoa jurídica de direito privado, com
Provisão
para
Eventos
Ocorridos
e
não
Avisados
2.040.712
2.187.561
Aplicações
Garantidoras
6.007.167
5.213.264
sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, têm por objetivo social a atividade
2.330.540 1.825.500
12.272.319 10.934.498 Provisão para Eventos a Liquidar-Rede
A Prestação de Serviços e Assistência Médica e Odontológica Ambulatorial e Aplicações Livres
2.699.185 3.700.275
18.279.486 16.147.762 Provisão para Eventos a Liquidar-SUS
Hospitalar, exceto Pronto-Socorro e Unidades Para Atendimento a Urgência. Total de Aplicações Financeiras
Total das Provisões Técnicas
10.491.404 11.242.504
2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras: 6. Créditos de Operações c/ Planos de Assistência a Saúde
2020
2019 13. Recursos Próprios Mínimos: São os recursos mínimos exigidos pela
Essas demonstrações foram elaboradas de acordo com as práticas contá- Descrição
Faturas a Receber
73.886
28.182 ANS entre ele Capital Mínimo, Patrimônio Mínimo Ajustado e Margem de Solbeis adotadas no Brasil, as quais foram alteradas a partir de 1º de janeiro de Mensalidade a Receber
1.661.405 1.672.434 vência as quais a Operadora atende plenamente. 14. Partes Relacionadas:
2009, além da observância às normas emanadas pelo órgão regulador do Provisão P/ Perdas s/ Créditos
(119.110)
(83.284) As transações com partes relacionadas, quando houveram, foram realizadas
sistema, a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. A administração Total dos Créditos de Operações C/ Planos de Assist. 1.616.181 1.617.332 em condições de mercado em isonomia com as demais transações.
da Operadora está avaliando os impactos de alguns dos Pronunciamentos 7. Não Circulante: a) Investimento:
15. Conciliação Demonstração do Fluxo de Caixa:
2020
2019
emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis nas suas opera- Descrição
3.233.816 1.951.939
2020
2019 Resultado Líquido
ções. 3. Resumo das Práticas Contábeis: a) Apuração do resultado: O re- Investimento
Diferença Líquida de transações que não afetam o
sultado das transações é apurado pelo regime de competência dos exercícios Participações Societárias - Investimento
(1.640.591) (562.122)
585.869
585.569 Caixa
e considera as contraprestações emitidas de planos de assistência à saúde,
1.593.225 1.640.591
JFX - Participações Imobiliárias
585.569
585.569 Caixa Líquido das Atividades Operacionais
que são contabilizadas com base nos contratos emitidos, na modalidade de A Administração da SAMOC, em reunião ocorrida em 30/09/2019, deliberou 16 - Aporte de Capital: Conforme AGE de 15.06.2018 foi aprovado por unapré-pagamento, na data da competência da cobertura dos planos. Os eventos que; a investida JFX - Participações Imobiliárias, por ser uma empresa avita- nimidade dos sócios presentes, um Aporte de Capital no valor total de R$.
indenizáveis constituídos pelo valor das faturas apresentadas por prestadoras ria, permanecerá com investimento permanente. b) Imobilizado: Os itens do 2.658.700,00 (Dois milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil e setecentos rede serviços na data de sua comunicação. b) Ativo Circulante e Não Circulante: imobilizado mantiveram o custo histórico reavaliado até a data permitida pela ais) a serem utilizados na realização de obras no Hospital próprio da SAMOC,
Os ativos deste grupo estão representados ao valor de realização, incluindo, legislação. A administração não detectou necessidade de fazer provisão para (Casa de Saúde São João de Deus) nos próximos anos. Os valores integralizados até 31.12.2020 constam do Patrimônio Líquido da Empresa, conforquando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas, bem perdas.
2020
2019 me Demonstrações Financeiras do Exercício. 17. Capital Social: O Capital
como, provisões de perdas quando necessário. c) Permanente: Demonstrado Descrição
Social,
totalmente subscrito é composto por 4.484.480 ações ordinárias, com
ao custo de aquisição, combinado com os seguintes aspectos: • Investimentos Imóveis de uso Próprio
Hospitalares
4.278.365 4.452.607 valor nominal de R$ 1,00, perfazendo o montante de R$ 4.484.480 distribuído
- Representam valores correspondentes a participações avaliadas por equiNão-Hospitalares
3.205.355 3.375.394 entre os sócios-quotistas. Encontra-se ainda em processo de Integralização
valência patrimonial. • Imobilizado - Os bens integrantes do ativo imobilizado
o Aporte de Capital conforme Nota 16 acima, cujos valores integralizado e a
Bens Móveis
estão demonstrados pelo custo de aquisição e depreciados pelo método linear
Hospitalares
2.566.646 2.910.141 integralizar, estão demonstrados no quadro abaixo. Está ainda aguardando
aplicável sobre o custo de aquisição ou construção, com base em taxas deNão-Hospitalares
883.975
628.798 aprovação da Assembleia Geral da Operadora, o aumento do Capital de R$
terminadas em função do prazo de vida útil estimada dos bens. d) Provisões Imobilizações em Andamento
600.000,00 registrado na Conta “Adiantamento para Futuro Aumento de CapiTécnicas e Ativos Garantidores: A Provisão de Eventos a Liquidar e a ProOutras imobilizações
462.430
462.430 tal” no Patrimônio Líquido.
visão para Eventos Ocorridos e Não Avisados estão constituídas de acordo Total das Imobilizações
2020
2019
11.396.771 11.829.370 Descrição
com as Normas Emanadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em 8. Tributos e Contribuições a Recolher: A empresa possui parcelamentos Capital Social Integralizado
5.178.491 4.910.436
31 de dezembro de 2020/2019, a sociedade possuía lastro integral de ativos para pagamento de tributo e contribuições no curto e no longo prazo. 9. Em- Capital Social a Integralizar
1.964.689 2.232.744
7.143.180 7.143.180
garantidores das provisões técnicas. e) Passivo Circulante e Não Circulante: préstimos e Financiamentos a Pagar: A empresa possui financiamentos Total Capital Social
São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando para a aquisição do imobilizado no curto e no longo prazo, referentes a aquiJose Roberto Scaf - Diretor
aplicável, dos correspondentes encargos.
Gilberto Baltazar dos Santos - Contador - CRC-RJ 023351/O-9
sição de bens moveis hospitalares, também registrados no Ativo Permanente.
Parecer atuarial sobre as provisões técnicas constantes nas demonstrações financeiras: À Samoc S.A. - Sociedade Assistencial Médica e Odonto Cirúrgica: Rio de Janeiro/RJ. 1- Examinamos as demonstrações financeiras da
Operadora SAMOC S.A. - Sociedade Assistencial Médica e Odonto Cirúrgica, CNPJ 33.721.226/0001-30, Registro na ANS 34.367-6, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, compreendidas por: Balanço Patrimonial e
Demonstração do Resultado do Exercício. Nossa responsabilidade é de validar os valores das provisões técnicas atuariais contidas nessas demonstrações financeiras, calculadas com base em Nota Técnica Atuarial de Provisão - NTAP,
em cumprimento ao anexo I, capítulo I, item 6.3.11 da Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS nº 435/18 e suas alterações. 2- Nossos exames foram conduzidos de acordo com as Normas Técnicas Atuariais aplicáveis à Operadora, assim definidas pelo Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) e ANS, restritos a: (a) avaliação dos procedimentos atuariais; e (b) análise do cumprimento da Resolução Normativa da ANS nº 393/15 e suas alterações,
no que tange à constituição das provisões técnicas consubstanciadas em Nota Técnica Atuarial de Provisões - NTAP. 3- A Operadora possui Nota Técnica Atuarial de Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - Outros
Prestadores comunicada à ANS formalmente no Termo de Responsabilidade Atuarial do 4º trimestre de 2017. O montante integral apurado em 31 de dezembro de 2020 para a PEONA é de R$ 2.040.711,51. 4- Em nossa opinião, as
demonstrações financeiras acima referidas representam adequadamente o registro do valor da provisão técnica: Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados (PEONA) - Outros Prestadores calculado e informado à Operadora. Belo
Horizonte, 12 de março de 2021. Beatriz Resende Rios da Mata MIBA - 1.474; Plurall Soluções e Estratégias em Saúde Suplementar Ltda. - CIBA 83.
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis: Aos Acionistas e Administradores da
SAMOC - Sociedade Assistência Médica Odontológica e Cirúrgica S/A.: Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da SAMOC - Sociedade Assistência Médica Odontológica e Cirúrgica S/A, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SAMOC - Sociedade Assistência Médica Odontológica e Cirúrgica S/A em 31 de dezembro de 2020, o desempenho
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor:
A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações
contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos
que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada
a relatar a este respeito. A Agência Nacional de Saúde Suplementar através da RN 451, de 08 de março de 2020,
estabeleceu os critérios de manutenção de Recursos Próprios Mínimos e constituição de Provisões Técnicas a serem
observados pelas operadoras de planos de assistência à saúde. Atendendo ao disposto na referida Resolução Normativa, a SAMOC - Sociedade Assistência Médica Odontológica e Cirúrgica S/A possui ativos que garantem e lastreiam a integralidade das suas provisões decorrentes de sua operação, bem como os Recursos Próprios Mínimos
para o período encerrado em 31 de dezembro de 2020. As demonstrações contábeis da JFX - Participações Imobiliárias Ltda. levantadas em 31/12/2020 e demonstradas como valor patrimonial no valor de R$ 585.869 (em 2019, R$
585.569), foram por nós auditadas. A investida CLIPER - Clínicas Pediátricas Reunidas Ltda., também por nós auditada até 2019, foi descontinuada. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
contábeis: A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, 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 contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que
a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 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 contábeis. 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 contábeis, 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 Entidade. · 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 Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 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 Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, RJ, 26 de março de 2021. AUDITÓR - Auditores Independentes S/C. - CRC-RJ nº 3.058/O.
Augusto Cesar Carvalho Pimentel - Contador-Responsável - CRC-RJ nº 080.766/O.
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Fábricas fechadas e falta de peças afetam setor de autos

A

falta de componentes para a fabricação de carros
novos e o encurtamento
da demanda no mercado
interno, além das medidas
restritivas quanto ao coronavírus, resultaram no fechamento total ou parcial
de 13 entre as 23 montadoras de automóveis sediadas
no Brasil, segundo balanço
da Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). De
um total de 58 fábricas, 29
estão paradas.
Em 19 de março, a
Volkswagen anunciou a paralisação da produção por
aqui, alegando a preservação da saúde de empregados e familiares. “E aí a bola
de neve foi só aumentando.
Na sequência, Volvo e GM,
mesmo que não tenham parado completamente, também divulgaram redução
na fabricação nacional de
carros, e atribuíram a decisão à falta de peças, princi-

palmente semicondutores e
chips”, diz o diretor comercial da Automaia Veículos e
diretor de marketing e planejamento da Associação
dos Revendedores de Veículos no Estado de Minas
Gerais (Assovemg), Flávio
Maia.
Em março várias fábricas pararam: Mercedes,
Renault, Scania, Toyota,
Volkswagen,
Volkswagen Caminhões e Ônibus,
BMW, Agrale, Honda, Jaguar, Nissan, GM e Volvo. A perspectiva entre as
montadoras, até então, é de
voltar nesse mês para até o
final de maio. “Expectativa
mais realista, no entanto, é
que a situação pode se estender ainda mais, conforme caminharem as medidas
restritivas de isolamento
social em estados e municípios, já que muitas concessionárias e revendas estão
fechadas”, afirma Flávio
Maia. Com essa interrupção
na produção, algumas mon-

tadoras estão pedindo de 90
a 150 dias para a entrega de
alguns modelos.
São os motivos principais para a crise: escassez
de peças e problemas de
fornecimento,
essencialmente de semicondutores
e chips, além da pandemia.
“Mesmo que não em um
patamar equiparado ao que
vem acontecendo nos Estados Unidos e na Europa,
a escassez de peças e componentes segue afetando o
ramo automotivo”, acrescenta. Dados da Anfavea
mostram que a produção
de carros zero quilômetro
no país caiu quase 32% em
2020.
A projeção é que até 300
mil veículos deixarão de ser
produzidos no Brasil em
2021. “Com o comércio
fechado, será difícil recuperar mais tarde as perdas de
agora, não pela capacidade
da indústria, mas pela capacidade de compra”, conta
Flávio Maia.

Pode faltar carro no país
“Mesmo quem optar por
um carro novo vai acabar
se deparando com a falta
de produto nas lojas, e pode ter que aguardar até 150
dias”. A afirmação é do diretor de marketing e planejamento da Associação dos
Revendedores de Veículos
no Estado de Minas Gerais
(Assovemg), Flávio Maia,
que explica que apesar dos
resultados do balanço da
Fenauto serem positivos em
4,1%, em relação ao mês de
fevereiro, é possível perceber o efeito do agravamento da pandemia, condições
que, se persistirem, podem
ocasionar mais quedas sequenciais nas vendas das
próximas semanas.
Segundo a Fenauto, em
março foram comercializadas 1.237.030 unidades,
contra 1.188.275 no mês
anterior. O total acumulado
em 2021, de 3.587.362 veículos, já está 14,1% maior

do que o mesmo período
de 2020 (quando foram registradas 3.143.699 vendas).
Uma constatação positiva
é que o brasileiro continua
interessado em comprar
carro. “O carro se tornou
opção segura diante do risco, por exemplo, de usar o
transporte público, foco de
aglomerações”, afirma.
De acordo com Flavio
Maia, o problema no fornecimento de semicondutores
para fabricação de carros
novos segue refletindo no
balanço do mês no mercado automotivo.
Com a desaceleração na
indústria automobilística,
produtores de componentes eletrônicos voltaram-se
para o mercado doméstico,
quando os fabricantes retomaram os negócios, as portas já estavam fechadas.
O desequilíbrio das cadeias de suprimentos de
componentes eletrônicos

avançou com a pandemia,
quando as pessoas passaram a consumir mais computadores, consoles de
videogame, televisores e
celulares. “São os principais
concorrentes para a fabricação de carros novos. Além
disso, a China, maior produtor de chips no mundo,
se volta ao mercado interno
nessa retomada, o que afeta
a exportação”, observa.
O bloqueio do Canal de
Suez é uma situação em particular que também pode impactar a indústria automotiva
no Brasil. O navio Ever Green parou em 23 de março e,
no dia 29, a operação de desencalhe foi concluída, não a
tempo de evitar tantos estragos. Já havia se formado uma
fila de 369 navios que intencionavam atravessar o canal,
e pelo menos duas grandes
embarcações de transporte
de automóveis foram bloqueadas.

PERUGIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ: 05.078.186/0001-15

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31.12.2020 E 31.12.2019
2020
2019
ATIVO
70.938.689,23 70.883.700,51
CIRCULANTE
70.934.011,19 70.878.026,97
Numerário em Caixa
0,00
2.425,10
Bancos c/ Movimento
10.667,00
17.140,58
C/Corrente Administradora
66.918,89
1.505,33
Bens Destinados a Venda
70.856.425,30 70.856.425,30
Impostos a Recuperar
530,66
NÃO CIRCULANTE
4.678,04
5.673,54
Máquinas e Equipamentos
6.894,96
6.894,96
Programas de Computador
1.839,00
1.839,00
(-) Depreciações
(4.055,92)
(3.060,42)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Prejuízos Acumulados
Total
Saldo em 31.12.2019 71.044.073,00
(10.825.244,38) 60.218.828,62
Aumento de Capital 10.659.486,00
- 10.659.486,00
Prejuízo em 2020
(595.141,60) (595.141,60)
Ajuste Anos Anteriores
(2.114,28)
(2.114,28)
Saldo em 31.12.2020 81.703.559,00
(11.422.500,26) 70.281.058,74
NOTAS EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31.12.2020
1. Contexto Operacional: A empresa é uma sociedade anônima de capital
fechado, de propósito específico, tem por objetivo social a compra e venda de
imóveis em uma área de terras próximo à Av. Embaixador Abelardo Bueno,
composto de 22 quadras. 2. Princípios e Diretrizes Contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis

2020
2019
PASSIVO
70.938.689,23 70.883.700,51
CIRCULANTE
10.579,97
5.378,97
Impostos a Receber
10.579,97
5.378,97
NÃO CIRCULANTE
647.050,52 10.659.492,92
Recursos de Acionistas
647.050,52 10.659.492,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
70.281.058,74 60.218.828,62
Capital
81.703.559,00 71.044.073,00
Prejuízos Acumulados
(11.422.500,26) (10.825.244,38)
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31.12.2020 E 31.12.2019
2020
2019
DESPESAS
(607.043,10) (2.856.245,06)
Despesas Gerais
(601.308,63)
(518.150,18)
Impostos e Taxas
(3.948,09) (2.337.338,08)
Depreciações
(995,50)
Despesas Financeiras
(790,88)
(756,80)
RECEITAS
11.901,50
Receitas Financeiras
11.901,50
(595.141,60) (2.856.245,06)
Prejuízo do Exercício
estabelecidas pela Lei das Sociedades anônimas. Bens designados a venda
– Representam o valor de aquisição dos terrenos acrescidos dos gastos de
legalização, projetos e demais melhorias. 3. Capital Social: O Capital Social
da empresa é de R$81.703.559,00 (Oitenta e um milhões, setecentos e três
mil, quinhentos e cinquenta e nove reais), totalmente integralizados, divididos
em 81.703.559 (Oitenta e um milhões, setecentos e três mil, quinhentos e
cinquenta e nove) ações, ordinárias nominativas, sem valor nominal.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
2020
2019
Prejuízo do Exercício
(595.141,60) (2.856.245,06)
Depreciação
995,50
Redução Ativo Operacional
Impostos a Recuperar
530,66
Aumento no Passivo Operacional
Recursos de Acionistas
(10.012.442,40) 10.659.492,92
Impostos e Taxas
5.201,00
224,20
Aplicação de Recursos
Financiamento CEF Pago no exercício
- (7.813.687,75)
Aquisição de Imobilizado
(3.211,96)
Fluxo de Caixa Atividade de Financiamento
Aumento de Capital
10.659.486,00
Ajuste Exercícios Anteriores
(2.114,28)
(12.990,93)
Aumento/Redução nos Saldos das
Disponibilidades
56.514,88
(26.418,58)
Disponibilidades
Saldo Inicial
21.071,01
47.489,59
Saldo Final
77.585,89
21.071,01
Aumento/Redução
56.514,88
(26.418,58)
Sergio Guedes Carneiro
Diretor
Pedro Ernesto Campos Vargens
Diretor

Ricardo Ranauro
Diretor
João Guilherme Lamenza
Contador CRC - RJ 061850/O-4
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Reservas cambiais da China
diminuíram em março

A

s reservas cambiais da China tiveram queda de
US$ 3,17 trilhões no final
de março, ante US$ 3,205
trilhões no final de fevereiro, mostraram os dados
oficiais divulgados nesta
quarta-feira.
O montante caiu US$
35 bilhões, ou 1,09%, no
período, segundo a Administração Estatal de Divisas
(AED).
Em março, o mercado
cambial da China funcio-

nou de forma estável, com
oferta e demanda basicamente equilibradas, afirmou a porta-voz da AED,
Wang Chunying.,Afetado
por fatores como a pandemia de Covid-19, o desenvolvimento da vacina
e as expectativas para as
políticas fiscais e monetárias dos principais países, o índice do dólar teve um aumento, enquanto
os preços dos bônus dos
principais países caíram
no mês passado, acrescen-

tou Wang.
Conforme a agência Xinhua, a porta-voz atribuiu
o declínio nas reservas
cambiais aos efeitos combinados da conversão de
moeda e mudanças nos
preços dos ativos. Wang,
no entanto, espera que a
escala das reservas cambiais da China permaneça
geralmente estável, apesar
das incertezas no mercado
financeiro internacional e
na recuperação econômica
global em meio a riscos in-

duzidos pelo vírus.
Em dezembro passado, as reservas de moeda
estrangeira da China aumentaram mais do que o
esperado, atingindo seu
nível mais alto em mais de
quatro anos e meio. As reservas cambiais do país, as
maiores do mundo, saltaram US$ 38,03 bilhões em
dezembro, para US$ 3,217
trilhões — máxima desde
abril de 2016, mostraram
dados do Banco do Povo
da China.

ANP mostra que há oportunidades
de investimentos no Brasil
A Agência Nacional de
Petróleo e Gás (ANP) realizou nesta quarta-feira , em
parceria com a Apex-Brasil,
o webinar Brazil-Gulf Cooperation Council Forum.
O evento, que contou com
um público de investidores dos países da região do
Conselho de Cooperação
do Golfo, teve como tema
“Investment and Partnerships Opportunities in the
Oil&Gas Market 2021”.
Participaram do evento
representantes da ApexBrasil e de empresas do setor de petróleo e gás, que
apresentaram experiências
bem-sucedidas, soluções
inovadoras e oportunida-

des de parcerias entre empresas nacionais e estrangeiras.
Em sua palestra, “Overview of the Oil&Gas Sector & Investment Opportunities”, o diretor-geral da
ANP, Rodolfo Saboia, traçou um panorama do setor
no Brasil e ressaltou que a
indústria brasileira demonstrou resiliência diante da
crise causada pela pandemia de Covid-19. “Estamos
bem-posicionados para nos
recuperar quando a situação se normalizar. Estamos
passando por uma transformação sem precedentes e
continuamos fazendo progressos na abertura do setor

CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
CNPJ:05.039.392/0001-16
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Vimos por meio do presente comunicar a todos
os Associados do CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL - CNPJ.: 05.039.392/0001-16 que estaremos realizando
Assembleia Ordinária, conforme pauta, horário e local abaixo descritos.
LOCAL: Rua Conselheiro Saraiva, Nº28 – 8ºANDAR PARTE – Centro –
Rio de Janeiro Data:19/04/2021 Horário:10:00h. Pauta: 1. Alteração do Estatuto.
2. Reeleição dos membros da Diretoria e Reeleição de Diretor Presidente.
3. Aprovação anual do Relatório de Atividades e Balanço Financeiro de 2019;
4. Informes Gerais
Rio de Janeiro, 06 de Abril de 2021
Fábio Antônio Muller Mariano - Diretor Presidente

PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO DO FORO CENTRAL
6ª VARA CÍVEL DA COMARCA REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA
AVENIDA LUIZ CARLOS PRESTES, S/Nº, 2º ANDAR
BARRA DA TIJUCA – RJ
TEL.: (21) 3385-8818 - E-MAIL: btj06vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO
DE COBRANÇA proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
MIDTOWN NOVA IPANEMA em face de LUIZ AUGUSTO
DA SILVA e ENA DIAS LOUSADA –
PROCESSO Nº 0018765-18.2013.8.19.0209, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) FLAVIA DE ALMEIDA VIVEIROS DE CASTRO– Juiz(a)
de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os
interessados,
e
especialmente
ao(s)
devedor(es)
supramencionado(s) - LUIZ AUGUSTO DA SILVA e ENA DIAS
LOUSADA - que será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro
Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível no portal eletrônico do Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos
Art. 887 do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do
CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de
13/07/2016, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do
Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que
será encerrado no dia 20/04/2021 às 16:30h e, não havendo
licitantes, de imediato se iniciará o Segundo Leilão, por valor
igual ou superior a 50% da avaliação, será encerrado no dia 27/
04/2021 às 16:30h. DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme o laudo de avaliação de fls. 311e) : Loja 153 do Edifício “Midtown Nova
Ipanema” comercial, na Avenida das Américas, nº 5001 – Barra da
Tijuca - RJ, encontra-se devidamente dimensionado, caracterizado e registrado sob a matrícula de nº 221730 no 9º RGI (Capital)
e na Prefeitura sob o nº 2.966.311-9 - C.L. 09547-1. JUSTIFICATIVA: (...) AVALIO O REFERIDO BEM EM R$ 334.300,00 (trezentos e
trinta e quatro mil e trezentos reais). E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente, para
cautelas de estilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s)
(LUIZ AUGUSTO DA SILVA e ENA DIAS LOUSADA) intimado(s) da
hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo uma das vias
afixadas no local de costume do Fórum. CUMPRA-SE. Dado e
passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 26 de fevereiro de
2021. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.)
FLAVIA DE ALMEIDA VIVEIROS DE CASTRO – Juiz de Direito.

de petróleo e gás”, afirmou.
No segmento de exploração e produção, Saboia
destacou que, “com novos
investimentos em campos
maduros, desenvolvimento dos campos do pré-sal
e um calendário de rodadas, o Brasil está pronto
para aumentar sua produção e ganhar liderança
no setor”. Ele apresentou
ainda as oportunidades nas
próximas rodadas de licitação previstas para 2021, a
17ª Rodada no regime de
concessão, a 2ª Rodada de
Cessão Onerosa e possíveis
novos ciclos da Oferta Permanente.
No downstream, o Diretor-

Geral falou sobre a venda
de metade da capacidade
de refino pela Petrobras e
lembrou que “medidas estão sendo tomadas para
lidar com a transição para esse novo ambiente e
trazer competitividade ao
setor de distribuição”. Já
com relação ao segmento
de gás natural, Saboia focou nas oportunidades que
resultarão da abertura do
mercado: “O Brasil tem um
grande potencial para desenvolver seu mercado de
gás. A produção irá mais do
que dobrar até 2030 e o governo está trabalhando para
garantir a monetização desse gás”.

PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO DO FORO CENTRAL
11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
AV ERASMO BRAGA, 115, SALA 220 222 224 B, CASTELO
TEL.: (21) 3133-2208 - E-mail : cap11vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO
DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS MÉDICOS EM FASE DE
EXECUÇÃO PROPOSTA POR JOSANE TEIXEIRA DE BARROS
EM FACE DE BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DO RIO DE JANEIRO
– PROCESSO Nº 0015700-43.2002.8.19.0001, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) ROSSIDELIO LOPES DA FONTE– Juiz(a) na Vara
acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessados, e
especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) - BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DO RIO DE JANEIRO - CPF/CNPJ:
33.601.709/0001-00 - que será realizado o público Leilão pelo
Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível no portal
eletrônico do Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do art.
882 do CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº
236 de 13/07/2016, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que será encerrado no dia 27/04/2021 às 11:00h e, não
havendo licitantes, de imediato se iniciará o Segundo Leilão,
por valor igual ou superior a 50% da avaliação, será encerrado
no dia 04/05/2021 às 11:00h. DOS BENS A SER LEILOADOS:
(Conforme o laudo de avaliação de fls. 3855e) LOTE 1) NUA PROPRIEDADE DO APARTAMENTO 1107 DA RUA BARATA RIBEIRO, Nº
181 – COPACABANA/RJ - M²: 66 devidamente matriculado no 5º
RGI sob o nº 30206 e inscrito na prefeitura sob a matricula nº
0977188-2 e CL: 06651-4; JUSTIFICATIVA: (...) AVALIO o imóvel
acima descrito em R$ 760.000,00 (Setecentos e sessenta mil
reais) (Conforme o laudo de avaliação de fls. 3836e) LOTE 2)
DIREITO E AÇÃO DO APARTAMENTO 812, PRAIA DO FLAMENGO,
Nº 72 – FLAMENGO/RJ - M²: 23, devidamente matriculado no 9º
RGI sob o nº 455345 e na Prefeitura sob o nº 0285425-5 e CL:
07183-7; (...) Avalio o imóvel acima descrito, em R$ 310.000,00
(Trezentos e dez mil reais) (Conforme o laudo de avaliação de
fls. 3870e) LOTE 3) NUA PROPRIEDADE DO APARTAMENTO 401
DA RUA CONSTANTE RAMOS, Nº 82, – COPACABANA – RJ - M²
118, devidamente matriculado no 5º RGI sob o nº 10285 e inscrito na prefeitura sob o nº 0.565.187-2 e C.L.: 06885-8. JUSTIFICATIVA: (...) AVALIO o imóvel descrito em R$ 1.250.000,00 (Um milhão e duzentos e cinquenta mil reais) E para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo, ficando o(s) Executado(s)/
Condôminos(s) (BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DO RIO DE JANEIRO intimado(s) da hasta pública se não for(em)
encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma do art.
889, 892 do NCPC, sendo uma das vias afixadas no local de
costume do Fórum. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 23 de março 2021. Eu, digitei _, e Eu,
Chefe da Serventia, subscrevo _. (ass.) ROSSIDELIO LOPES DA
FONTE – Juiz de Direito.

Joint venture entre
Telefônica Brasil e fundo
de pensão canadense
A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (SG/Cade) aprovou
sem restrições o contrato
de joint venture entre Telefônica Brasil e o fundo
de pensão Caisse de dépôt
et placement du Québec
(CDPQ), via FiBrasil, empresa do ramo de construção e operação de redes
neutras de fibra ótica para prestação de serviços a
operadoras de telecomunicações. A decisão foi publicada no Diário Oficial da
União desta terça-feira (6).
A operação também está
sujeita à aprovação da autoridade de defesa da concorrência da União Europeia,
visto que a Telefônica Infra,
parte do Grupo Telefônica,
é da Espanha, e também à
aprovação regulatória da
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
Para realizar a constituição da joint venture, a
CDPQ irá adquirir 50% das
ações do capital social da
FiBrasil, que é de propriedade integral da Telefônica.
Segundo as partes, a operação viabilizará ao Grupo
Telefônica desenvolver e

expandir os negócios da FiBrasil. Para a CDPQ o investimento contribui para
diversificar o portfólio de
infraestrutura do fundo, a
partir da sua entrada no setor de telecomunicações no
Brasil.
Na análise do ato de concentração, a Superintendência Geral não identificou
preocupações
concorrenciais nos mercados avaliados.
Além disso, ficou demonstrado que a operação poderá ter
efeitos pró-competitivos, na
medida em que representa a
desverticalização, em parte,
entre o Grupo Telefônica e a
FiBrasil, com relação à operação de redes de fibra como
infraestrutura para telecomunicações e serviços do atacado para outras operadoras
de serviços de telecomunicações.
Se o Tribunal do Cade
não avocar o ato de concentração para análise ou
não houver interposição de
recurso de terceiro interessado, no prazo de 15 dias, a
decisão da Superintendência terá caráter terminativo
e a operação estará aprovada em definitivo pelo órgão
antitruste.

FUNDAÇÃO CRISTÃ-ESPÍRITA CULTURAL PAULO DE TARSO
CONVOCAÇÃO – De acordo com os artigos 20 a 23A e seus parágrafos,
do Estatuto, ficam convocados os Membros do Conselho Curador da
Fundação, para a Assembléia Geral Ordinária (AGO) a se realizar na
Sede da Fundação, situada na Estrada do Dendê, nº 659 - Tauá - Ilha do
Governador, Rio de Janeiro – RJ, às 10:00 horas, no dia 24 de abril de 2021,
nas modalidades presencial e por vídeo conferência, conforme autorização
da 3ª Promotoria de Justiça de Fundações, do MPRJ, para deliberar sobre a
seguinte Ordem do Dia, registrando-se a reunião, através de atas distintas,
a saber: Primeira Ata – a) Eleição e posse da nova Diretoria para o triênio
2021/2024; Segunda Ata - b) Apreciação do Relatório das Atividades da
Diretoria referente ao exercício de 2020; c) Apreciação do Balanço Geral
e Demonstração de Resultados referentes ao Exercício de 2020. Rio de
Janeiro, 08 de abril de 2021. Roberto do Nascimento Vitorino - Presidente.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos
dos autos da Ação de EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO, movida
por JOSÉ MANUEL DA COSTA e OUTRA em face de
ANTONIO COSTA AMARAL e OUTRA, processo
nº 0009561-47.2013.8.19.0209, na forma abaixo:
O Dr. ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA, Juiz da Vara
acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os
interessados especialmente a ANTONIO COSTA AMARAL e
HELENA COSTA AMARAL, que em 16/4/21, às 12:00 hs., no site do
leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B.
RICART, venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879
inciso II do CPC, não havendo licitantes no dia 19/4/21, no mesmo
local e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único
do NCPC e do art. 1.322 do Código Civil, o imóvel registrado no 9º
RGI, matrícula nº 200.232, Rua John Kennedy nº 29 apto 301,
avaliado as fls. 909 em 14/8/20, por R$ 2.990.000,00. Condições
Gerais da Alienação: constam no Edital na íntegra, no site do
leiloeiro e nos autos. Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC,
3% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação,
adjudicação ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido
este, outro na integra estará afixado no local de costume e na
sede do juízo e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta
Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça,
suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC.
Dado e passado nesta cidade, em 6/4/21. Eu, Bianca Orosco
Bullaty, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr.
ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA, Juiz de Direito.
BR AUTOPARTS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 29.517.134/0001-66 NIRE 33.3.0032747-9
ATA da AGE em 27/01/21. 1. Data, Hora e Local: No dia 27/01/21, às 10h,
na sede social da Cia., localizada na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804,
Centro/RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei
das S.A.”), tendo em vista o comparecimento de acionista representando a
totalidade do capital social da Cia., conforme constante no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia. 3. Mesa: Por indicação da acionista representando a totalidade do capital social da Cia., os trabalhos foram
presididos pelo Sr. Rodrigo Martins Cavalcante, e secretariados pela Sra.
Bianca Nunes Falcone. 4. Ordem do Dia: Discutir e deliberar a respeito
das seguintes matérias, relativas à incorporação da Cia. pela Sofape Fabricante de Filtros S.A., S.A., com sede na Rod. Presidente Dutra, Km
213,8, Jardim Cumbica/SP, CNPJ 04.155.026/0001-60, com seu Estatuto
Social arquivado na JUCESP sob NIRE 35.300.328.663 (“Incorporadora”):
(i) a aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação, firmado em
27/01/21 pelas administrações da Cia. e da Incorporadora nos termos da lei
(“Protocolo”); (ii) a aprovação da incorporação da Cia. pela Incorporadora
(a “Incorporação”); e (iii) a autorização aos administradores para praticarem
os atos necessários à implementação da Incorporação. 5. Deliberações:
Instalada a assembleia, após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, o único acionista aprovou, sem quaisquer ressalvas ou
restrições: (i) o Protocolo (incluindo o Laudo de Avaliação como seu anexo),
que passa a integrar esta ata para todos os fins e efeitos legais como Anexo I; (ii) a incorporação da Cia. pela Incorporadora, nos termos e condições
do Protocolo e do Laudo de Avaliação, sendo que, mediante a aprovação da
incorporação em deliberação societária da Incorporadora, a Incorporadora
sucederá a Cia. em todos os seus direitos e obrigações, que por sua vez
será extinta; e (iii) a autorização à administração da Cia. para tomar todas
as providências necessárias para implementar a Incorporação, incluindo a
subscrição do aumento de capital da Incorporadora. 6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião,
da qual se lavrou a presente ata, a qual lida, conferida e achada conforme,
foi devidamente assinada por todos os presentes. RJ, 27/01/21. Mesa: (aa)
Rodrigo Martins Cavalcante – Presidente; Bianca Nunes Falcone – Secretária. Acionista Presente: (aa) Capitólio Brasil Partners I G – Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior (p.
BRL Trust Investimentos Ltda.). RJ, 27/01/21. Bianca Nunes Falcone - Secretária. Acionista Presente: Capitólio Brasil Partners I G – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior
- p. BRL Trust Investimentos Ltda. p. Rodrigo Martins Cavalcante. Jucerja
em 05/04/21 sob o nº 4043340. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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Iniciativa privada fica com os 22 aeroportos leiloados
Governo arrecadou R$ 3,3 bilhões com as concessões

T

odos os 22 aeroportos que foram
a leilão na B3 nesta quarta-feira estarão nas
mãos da iniciativa privada
por 30 anos. O valor das
outorgas ficou em R$ 3,3
bilhões. O leilão foi organizado pela Agência Nacional
de Aviação Civil (Anac), em
parceria com o Ministério
da Infraestrutura.
No total, foram três blocos concedidos: Sul, Norte
I e Central, que devem receber R$ 6,1 bilões em investimentos ao longo das
próximas três décadas. Os
12 estados brasileiros em
que estão situados os aeroportos são: Acre, Amazonas, Goiás, Maranhão, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio
Grande do Sul, Rondônia,
Roraima, Santa Catarina e
Tocantins
O maior lance feito foi
o do lote Central, com a
oferta do grupo CCR de
R$ 754 milhões. O valor é
9.156% maior que o lance
mínimo previsto pelo governo. A diferença entre o
valor fixado pelo governo
e pela empresa vencedora
pode mostrar o interes-

se das empresas ou que
o lance mínimo pode ter
sido estabelecido em patamar inferior ao considerado adequado, acreditam
alguns especialistas.
“No final das contas, as
propostas aqui feitas representam confiança no
nosso país. Nós não somos loucos de botar projetos na rua. Vamos fazer
leilão de 28 ativos nesta semana e teremos 28 sucessos”, declarou o ministro
da Infraestrutura, Tarcísio
de Freitas, após o leilão na
B3. O ministro acredita
que o emprego vai vir pela
mão do investimento privado. “Não há outra alternativa porque temos que
seguir a nossa trajetória
de responsabilidade fiscal,
nosso compromisso com a
solvência”, afirmou.
O diretor-presidente da
Anac, Juliano Noman, também celebrou o resultado.
“Tenho convicção de que
estamos entregando o melhor programa de concessões. Temos alcançado resultados bastante exitosos e
bem-sucedidos. O momento é de oportunidade com

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento dos
interessados, que no dia 20 de maio de 2021, às 10:00 horas,
realizará o leilão REBDETRO05.21 na forma on-line e Presencial,
dos veículos apreendidos ou removidos, a qualquer título e não
reclamado por seu proprietário, classificados como conservados, sucata inservível identificados ou sucatas inservíveis não
identificados, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da
data do recolhimento, conforme art. 328 do Código de Trânsito
Brasileiro, cujo os proprietários já foram notificados, tendo como
leiloeiro o Sr. ALEXANDRO LACERDA, devidamente matriculado
na JUCERJA sob o no 103. Os veículos a serem levados a leilão
poderão ser verificados no site www.rebocarleiloes.com.br. A cópia do edital poderá ser consultada através do site
www.detro.rj.gov.br e www.rebocarleiloes.com.br

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 18.593.815/0001-97 - NIRE 33.3.0031102-5
Retificação do Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
No Edital de convocação veiculado na imprensa no dia 30 de março de 2021, onde se
lê: “(ii) Aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2020, com utilização de reserva de lucro e reserva legal
para absorção do prejuízo apurado”, leia-se: “(ii) Aprovar a proposta de destinação
do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020”, ficando a
redação completa do Edital da seguinte forma: Ficam convocados os Srs. acionistas
da Priner Serviços Industriais S.A. (a “Companhia”) a se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 30 de abril de 2021, às 11:00
horas (a “AGOE”), na sede da Companhia, na Avenida Geremário Dantas, 1400,
lojas 249 e 267, Freguesia, Jacarepágua, CEP 22.760-401, na cidade e estado
do Rio de Janeiro, para deliberarem acerca das seguintes matérias: Em Assembleia
Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório da administração e do
parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020; (ii) Aprovar a proposta de destinação do resultado do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (iii) Fixar a remuneração
global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021, nos
termos da proposta da administração; e (iv) Eleição dos membros do Conselho de
Administração. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Alterar o estatuto social da
Companhia para atualizar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de
modo a refletir os aumentos de capital aprovados pelo Conselho de Administração,
dentro do limite do capital autorizado, em reuniões realizadas em 26 de agosto de
2020, em 30 de setembro de 2020, 25 de novembro de 2020 e 30 de março de 2021,
decorrentes do exercício do direito previsto no Plano de Opção de Compra de Ações
da Companhia, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de
julho de 2020; e (ii) Consolidar o Estatuto Social da Companhia para refletir a alteração
acima indicada. Informações Gerais: Os acionistas encontrarão os documentos e
informações obrigatórias, conforme previsto na Lei nº 6.404/1976 e na Instrução CVM
nº 481/2009, e que são necessárias para melhor entendimento da matéria acima,
além do Manual do Acionista para a AGOE, disponíveis no escritório da Companhia,
na Avenida Geremário Dantas, 1400, lojas 249 e 267, Freguesia, Jacarepaguá,
CEP 22.760- 401, no seu site (www.priner.com.br) e nos sites da CVM (www.cvm.
gov.br) e da B3 S.A – BRASIL, BOLSA, BALCÃO (a “B3”) (www.b3.com.br). Os
acionistas, seus representantes legais ou procuradores, poderão participar da AGOE
por meio de (i) voto à distância; ou (ii) presencialmente, munidos de documento
de identidade com foto, comprovação de poderes e extrato de titularidade das
ações, consoante artigo 126 da Lei 6.404/76 e Manual deAcionistas para aAGOE.
Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de poderes de
representação para participação na AGOE deverá ter sido realizada há menos de 1
(um) ano, nos termos do art. 126, § 1º, da Lei 6.404/76. Os acionistas pessoas jurídicas
podem ser representados por meio de seus representantes legais ou procuradores
devidamente constituídos, de acordo com os seus atos constitutivos, não precisando,
nesse caso, o procurador ser acionista, administrador da Companhia ou advogado.
ACompanhia dispensa o reconhecimento de firma, a notarização e consularização de
procurações, bem como a tradução juramentada no caso de procurações outorgadas
no exterior. Para fins de melhor organização da AGOE, a Companhia solicita, nos
termos do art. 8º do estatuto social da Companhia, o depósito prévio dos documentos
necessários para participação na AGOE com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas
de antecedência, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores.
Ressalta-se que os acionistas poderão participar da AGOE ainda que não realizem o
depósito prévio acima referido, bastando apresentarem os documentos na abertura
da AGOE, conforme o disposto no art. 5º, § 2º, da ICVM 481/09, conforme alterada.
O acionista que desejar participar da AGOE por meio do sistema de votação à
distância, nos termos da ICVM 481/09, conforme alterada, deverá enviar o boletim
de voto à distância por meio de seus respectivos agentes de custódia, ao banco
escriturador das ações ou diretamente à Companhia, conforme as orientações
constantes no Manual de Acionistas para a AGOE e no próprio boletim. Nos termos
do artigo 4º da ICVM 481/09, o percentual mínimo de participação no capital votante
necessário à requisição da adoção de voto múltiplo é de 5% (cinco por cento),
devendo essa faculdade ser exercida pelos acionistas em até 48 (quarenta e oito)
horas antes das Assembleias, conforme §1º do artigo 141 da Lei nº 6.404/76.
Rio de Janeiro, 30 de março de 2021.
Pedro Henrique Chermont de Miranda - Presidente do Conselho de Administração

a injeção de investimentos
robustos que vão contribuir
para a retomada econômica do país e do setor aéreo,
bem como a melhoria da
infraestrutura brasileira, o
acesso ao modal aéreo e a
geração de empregos”, disse.
Para o dirigente da Agência, o programa de concessão aeroportuária vem
sendo
constantemente
reconhecido pelas melhorias implementadas. “Cada
aeroporto e cada localidade foram estudados individualmente para garantir
segurança, previsibilidade
e solidez. Estamos criando
uma agenda regulatória eficiente com avanços significativos nos últimos anos e a
6ª rodada, definitivamente,
é uma parte desse esforço”,
completou.
O CFO da B3, Daniel
Sonder, destacou a importância da desestatização para a criação de um
estado mais eficiente, com
maior capacidade de investimentos de longo prazo, e agradeceu a escolha
da bolsa para a conduzir
a Infra Week. “Queremos

seguir atuando em projetos como esses, com a
expertise que adquirimos
ao longo de 30 anos oferecendo infraestrutura completa para a realização de
licitações, e ser o ambiente
que conecta o investidor
do setor privado a bons
projetos”.
Bloco Sul |
A Companhia de Participações em Concessões,
do grupo CCR, representado pela corretora Mundinvest, saiu vencedora do
bloco Sul com proposta
no valor de R$ 2,128 bilhões, representando ágio
de 1.534,36% em relação
ao valor mínimo definido
no edital.
Fazem parte deste bloco, os aeroportos: Aeroporto de Curitiba, PR
– Afonso Pena (SBCT);
Aeroporto de Foz do
Iguaçu, PR – Cataratas
(SBFI); Aeroporto de Navegantes, SC – Ministro
Victor Konder (SBNF);
Aeroporto de Londrina,
PR – Governador José Richa (SBLO); Aeroporto de

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 21
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COOPERADOS.
O Conselho de Administração da INVERTA - COOPERATIVA DE TRABALHADORES EM SERVIÇOS EDITORIAIS E NOTICIOSOS LTDA, com sede
na Avenida Churchil, 129 sala 304 – Centro – Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ
sob o número 73.904.260/0001-65, na forma do disposto no Artigo 38 da lei
5764/71, bem como, do ART 21 Item dos Estatutos da Cooperativa, convoca
os Cooperativados, à 20ª Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em
ambiente virtual, considerando a autorização legal prevista no artigo 5º e o
seu respectivo parágrafo único da Lei nº 14.010/2020 de 10 de junho de
2020, em razão da pandemia do novo coronavírus, no dia 18.04.2021, por
meio da plataforma ZOOM às 10 (dez) horas em primeira convocação,
ou às 11 (onze) horas em segunda convocação, para tratar da seguinte
pauta: 1) Informes; 2) Mudança de endereço; 3) Aprovação dos Balancetes
de outubro, novembro e dezembro de 2020 e Janeiro e Fevereiro de 2021.
Jacqueline Alves de Sousa.
Presidenta do Conselho de Administração da INVERTA - COOPERATIVA DE
TRABALHADORES EM SERVIÇOS EDITORIAIS E NOTICIOSOS LTDA.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92 - NIRE 33.3.0010861-1
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
NO DIA 30 DE MARÇO DE 2021. 1. Local Hora e Data: Realizada na sede
da Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”), com a participação dos membros do
Conselho de Administração por meio de videoconferência, nos termos do art.
23, §1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração (“Regimento
Interno”), às 16 horas do dia 30 de março de 2021. 2. Convocação e Presença: A reunião foi convocada na forma do artigo 16 do Regimento Interno
do Conselho de Administração (“Regimento Interno”), estando presentes os
seguintes membros do Conselho de Administração: Sergio Alberto Monteiro
de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Octávio
Francisco Monteiro de Carvalho Domit, Arnon Affonso de Farias Mello Neto,
José Luiz Alquéres e Roberto Duque Estrada de Sousa, representando a
totalidade dos membros em exercício. Presente ainda, nos termos do artigo
10, § 4º, do Estatuto Social, o Sr. Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor
de Mello, Diretor da Companhia que exerce cumulativamente a função de
Diretor de Relações com Investidores, e a Sra. Fernanda Martins Celestino,
convidada para secretariar a reunião. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos
pelo Sr. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho e secretariados por Fernanda
Martins Celestino. 4. Ordem do Dia: Os membros do Conselho de Administração da Companhia se reuniram para examinar, discutir e deliberar sobre:
(i) a reforma do Estatuto Social; (ii) a consolidação do Estatuto Social; (iii) as
contas dos administradores, o relatório da administração e as Demonstrações
Financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2020, acompanhadas
do parecer dos auditores independentes; (iv) a revisão anual do orçamento de
capital da Companhia; (v) a destinação do resultado do exercício social findo
em 31.12.2020; (vi) o número de membros do Conselho de Administração;
(vii) os membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes; (viii) a fixação da remuneração global anual dos administradores para o
exercício social de 2021; (ix) a convocação da Assembleia Extraordinária e
Ordinária da Companhia para deliberar sobre as matérias acima. 5. Deliberações: Após exame e discussão das matérias, os membros presentes do
Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer
ressalvas, desconsideradas as abstenções no item “(iii)”, o seguinte: (i) Aprovar
a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária, de reforma do
Estatuto Social; (ii) Aprovar a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral
Extraordinária, de consolidação do Estatuto Social; (iii) Aprovar as contas dos
administradores, o relatório da administração e as Demonstrações Financeiras
referentes ao exercício social findo em 31.12.2020, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; (iv) Aprovar a proposta, a ser submetida à
deliberação da Assembleia Geral Ordinária, de revisão anual do orçamento
de capital da Companhia, nos termos do Artigo 196, §2º da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”); (v) Aprovar a
proposta, a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária, de
destinação do resultado do exercício social findo em 31.12.2020; (vi) Aprovar
a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária, para o número
de membros do Conselho de Administração; (vii) Aprovar a proposta, a ser
submetida à Assembleia Geral Ordinária, para a eleição dos membros do
Conselho de Administração e seus respectivos suplentes; (viii) Aprovar a
proposta, a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária, para
a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício
social de 2021; (ix) Aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária
e Ordinária da Companhia, a se realizar em 30 de abril de 2021, às 09:00
horas, na sede da Companhia, para deliberar sobre as matérias tratadas nos
itens acima, conforme detalhadas na Proposta da Administração, bem como
consignar que as informações e os documentos relacionados às matérias a
serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, inclusive
a Proposta da Administração, serão divulgados aos acionistas, nos termos e
prazos estabelecidos pela legislação e regulamentação aplicável. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada
a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros
presentes. Rio de Janeiro, 30 de março de 2021. Sergio Alberto Monteiro de
Carvalho - Presidente. Fernanda Martins Celestino - Secretária. Arquivado na
JUCERJA em 07/04/2021 sob o nº 00004044707.

Joinville, SC – Lauro Carneiro de Loyola (SBJV);
Aeroporto de Bacacheri,
PR (SBBI); Aeroporto de
Pelotas, RS (SBPK); Aeroporto de Uruguaiana, RS
– Rubem Berta (SBUG)
e Aeroporto de Bagé, RS
– Comandante Gustavo
Kraemer(SBBG).
A Companhia de Participações em Concessões,
representado pela corretora Mundinvest, saiu vencedora também do bloco
Central com proposta no
valor de R$ 754 milhões,
representando ágio de
9.156,01% em relação ao
valor mínimo definido no
edital. Fazem parte deste bloco, os aeroportos:
Aeroporto de Goiânia,
GO – Santa Genoveva
(SBGO); Aeroporto de
São Luís, MA – Marechal
Cunha Machado (SBSL);
Aeroporto de Teresina, PI
(SBTE) – Senador Petrônio Portella; Aeroporto de
Palmas, TO – Brigadeiro
Lysias Rodrigues (SBPJ);
Aeroporto de Petrolina,
PE – Senador Nilo Coelho
(SBPL); e Aeroporto de
Imperatriz, MA – Prefeito

Renato Moreira (SBIZ)
BA empresa Vinci Airports, representada pela corretora Planer, saiu
vencedora do bloco Norte
com proposta no valor de
R$ 420.000.000, representando ágio de 777,47% em
relação ao valor mínimo
definido no edital. Fazem
parte deste bloco, os aeroportos: Aeroporto Internacional de Manaus, AM –
Eduardo Gomes (SBEG);
Aeroporto de Porto Velho, RO – Governador
Jorge Teixeira de Oliveira
(SBPV); Aeroporto de Rio
Branco, AC - Plácido de
Castro (SBRB); Aeroporto de Cruzeiro do Sul, AC
(SBCZ); Aeroporto de Tabatinga, AM (SBTT); Aeroporto de Tefé, AM (SBTF); e Aeroporto de Boa
Vista / RR – Atlas Brasil
Cantanhede (SBBV).
Em condições normais
de tráfego, os aeroportos
leiloados nesta quarta-feira
recebem juntos mais de 24
milhões de passageiros por
ano, de acordo com dados
de 2019. As concessões são
válidas para um período de
30 anos.

SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE FÓSFOROS
Rua Santa Luzia, 685 – Grs. 801/802 – Centro – Rio de Janeiro/RJ
20.030-041 e-mail: snifos@hotmail.com - Tel: (0XX21) 2220-6924
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
PARA REFORMA ESTATUTÁRIA
O Senhor presidente do SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DE FÓSFOROS, CONVOCA todos os associados para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 16 de abril de 2021
- sexta-feira, com início às 09:00 horas, em primeira convocação e meia
hora depois em segunda convocação, na Rua Santa Luzia, 685 – Grupo
801, Centro/RJ, para deliberarem sobre o seguinte assunto: 1. Reforma do
Estatuto Social do Sindicato Nacional da Indústria de Fósforos.
Rio de Janeiro/RJ, 07 de abril de 2021.
Luiz Carlos Renaux
Presidente

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.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
16ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
AV ERASMO BRAGA 115 SALAS 216-C, 218-C E 220-C CENTRO
Telefone: (21) 3133-2499 - E-mail: cap16vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO
DE EXECUÇÃO, MOVIDA POR CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
SANTA ISABEL EM FACE DE MICHAEL JOSEPH RYAN E IZABEL
RYAN - PROCESSO Nº 0168334-96.2017.8.19.0001,
na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) ADRIANA SUCENA MONTEIRO JARA MOURA –
Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a
todos os interessados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) - MICHAEL JOSEPH RYAN E IZABEL RYAN que será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível no portal eletrônico do
Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887
do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015
e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/
2016, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que será
encerrado no dia 27/04/2021 às 12:30h, e, o Segundo Leilão,
por valor igual ou superior a 50% da avaliação, será encerrado
no dia 04/05/2021 às 12:30h. DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme o laudo de avaliação de fls. 219e): Apartamento 1117,
Situado Na Rua Taylor, Centro, Rio De Janeiro – RJ - M²: 18m².
Matriculado no 9ºRGI sob o nº 10.372 e inscrito na Prefeitura sob
o nº IPTU: 0.675.125-9 - CL: 08237-0. JUSTIFICATIVA: (...) Avalio o
imóvel acima descrito, em R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais) E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo, ficando
o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (MICHAEL JOSEPH RYAN E
IZABEL RYAN) intimado(s) da hasta pública se não for(em)
encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma do art. 889,
892 do NCPC, sendo uma das vias afixadas no local de costume do Fórum. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade em
Rio de Janeiro, em 17 de março de 2021. Eu, digitei __, e Eu,
Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.) ADRIANA SUCENA
MONTEIRO JARA MOURA– Juiz de Direito.
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construtora queiroz galvão s.a.
COMPANHIA FECHADA
CNPJ Nº 33.412.792/0001-60

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020
da Construtora Queiroz Galvão S/A. A Administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores e prestadores
de serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. Rio de Janeiro, 30 de março de 2021.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)
Ativo
Circulante:
Caixa e equivalente de caixa .
Contas a receber de clientes .
Estoques ...............................
Imposto a compensar .............
Outras contas a receber .........

Não Circulante:
Realizável a longo prazo:
Títulos e valores mobiliários ...
Contas a receber de
clientes ............................ 6.a.
Partes Relacionadas ............. 14
Depósitos judiciais .................
Outras contas a receber ........ 9
Investimentos:
Coligadas e controladas ......... 10.a
Outros investimentos .............
Imobilizado .............................. 11
Intangível ................................. 12
Total do ativo .........................

Consolidado
Controladora
Nota 31.12.2020 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2020 31.12.2019 01.01.2019
ReapreReapreReapreReapreCirculante:
sentado
sentado
sentado
sentado
Fornecedores ........................... 13
109.664
316.659
371.651
86.020
59.895
97.620
Financiamentos ........................ 15
8.434
41.600 1.420.406
8.432
9.041
183.266
Obrigações fiscais, salários e
encargos sociais ...................... 16
101.414
114.592
105.368
73.156
76.555
55.518
Outras contas a pagar ............... 17
87.967
49.726
155.203
49.935
42.413
71.325
307.479
522.577 2.052.628
217.543
187.904
407.729
Não Circulante:
Financiamentos ........................ 15
888.187
864.044
712.339
888.117
863.973
706.879
Obrigações fiscais e sociais ...... 16
43.197
30.013
35.919
40.471
27.899
33.917
Partes relacionadas ................. 14
297.743
139.862
390.113
Imposto de renda e
contribuição social diferidos ..... 24.b
171.571
55.433
163.906
117.740
1.490
109.455
8.214
28.741
84.000
16.322
28.741
Provisão para contingências .... 18
162.409
127.669
71.055
157.944
71.882
68.559
Provisão para perda em
investimento ............................ 10.b
58.575
20
77.325
56.621
117.573
601.691
402.128 1.020.493
601.691
402.128
180.306
172.612
29.007
33.119
217.013
934.822
- Outras contas a pagar ............... 17
Receitas diferidas .....................
36.146
8.898
12.793
36.146
8.898
12.793
64.240
69.765
70.224
62.233
67.517
1.540.391 1.258.669
996.032 1.644.493 1.203.744 1.439.289
19
45.303
38.324
118.974
1 Patrimônio líquido:
1.941.170 1.941.377 1.257.915 1.941.170 1.941.377 1.257.915
936.462 1.473.780 1.293.691
680.246
498.387 Capital social ............................
Reserva de capital ....................
751
751
751
751
751
751
Reserva de reavaliação ............
30.868
30.868
30.868
30.868
30.868
30.868
176.500
176.500
176.500
176.500
176.500
176.500
56.915
60.107 1.222.490
994.621
878.723 Reservas de lucros ...................
Prejuízos acumulados ...............
(791.055) (628.522) (360.390) (791.055) (628.522) (360.390)
8.296
4.658
3.821
3.821
3.821 Ajuste avaliação patrimonial .....
1.294
(107.808) (104.844)
1.294
(107.808) (104.844)
380.889
437.239
57.565
128.926
148.230 Participação de controladores ....
1.359.528 1.413.166 1.000.800 1.359.528 1.413.166 1.000.800
70.241
62.731
61.273
33.273
34.618
32.434
32.462
32.575 Participação de não controladores
1.429.769 1.475.897 1.062.073 1.359.528 1.413.166 1.000.800
1.415.834 2.010.401 2.610.001 1.840.076 1.561.736 Total do passivo e patrimônio
3.257.143 4.110.733 3.221.564 2.804.814 2.847.818 líquido ......................................
3.277.639 3.257.143 4.110.733 3.221.564 2.804.814 2.847.818
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

Consolidado
Controladora
Nota 31.12.2020 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2020 31.12.2019 01.01.2019
ReapreReapreReapreReapresentado
sentado
sentado
sentado
5
214.285
297.117
497.042
102.001
47.668
78.094
6
507.268
988.931 1.120.058
366.448
788.120
987.862
7
57.541
116.103
132.235
7.640
12.031
46.458
8
124.870
151.517
124.479
107.068
86.896
53.886
9
249.159
287.640
226.518
28.405
30.023
119.782
1.153.123 1.841.309 2.100.332
611.563
964.738 1.286.082

84.000
1.020.583
375.415
70.874
158.721
1.709.593
62.555
33.088
286.458
32.822
2.124.516
3.277.639

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais, exceto o prejuízo por ações)
Consolidado
Controladora
Nota 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
ReapreReapresentado
sentado
Receita operacional líquida .......................................
20
1.117.506 1.777.446 1.030.583 1.264.899
Custos dos serviços prestados..................................... 21.1
(1.130.797) (1.592.972) (1.055.150) (1.146.065)
(Prejuízo)/Lucro bruto ................................................
(13.291)
184.474
(24.567)
118.834
Receitas (despesas) operacionais:
Despesas administrativas ........................................... 21.b
(194.358) (216.957)
(83.514) (133.456)
Depreciações ..............................................................
(4.194)
(9.575)
(121)
(165)
Despesas tributárias ...................................................
(4.394)
(4.817)
(1.275)
(1.166)
Resultado de equivalência patrimonial ....................... 10.a
6.966
21.301
120.123
(74.258)
Outros resultados operacionais ..................................
22
193.286
(138.918)
(47.273)
(60.227)
(2.694) (348.966)
(12.060) (269.272)
Resultado antes do resultado financeiro .................
(15.985) (164.492)
(36.627) (150.438)
Receitas financeiras ....................................................
23
240.262
391.834
193.394
232.259
Despesas financeiras ..................................................
23
(351.907) (572.341) (313.638) (422.302)
Resultado financeiro líquido .....................................
(111.645) (180.507) (120.244) (190.043)
Resultado antes do imposto de renda e da
contribuição social ...................................................
(127.630) (344.999) (156.871) (340.481)
Contribuição social ......................................................
24
(2.385)
(7.985)
(2.032)
(7.551)
Imposto de renda ........................................................
24
(31.619)
(24.664)
(5.619)
(29.324)
Imposto de renda e contribuição social diferidos ........
24
232
109.235
1.490
108.727
Prejuízo líquido do exercício .....................................
(161.402) (268.413) (163.031) (268.629)
Lucro/(Prejuízo) atribuído aos acionistas não
controladores ............................................................
1.629
(216)
Prejuízo atribuido aos acionistas controladores ....
(163.031) (268.629) (163.031) (268.629)
Prejuízo por ação........................................................ 19.d
(0,1075)
(0,1772)
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)
Consolidado
Controladora
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Prejuízo líquido do exercício ....................................................... (161.402) (268.629) (163.031) (268.629)
Ajuste de conversão de investimento no exterior ........................
118.953
(2.586)
118.953
(2.586)
Ajuste de avaliação patrimonial reflexa .......................................
(9.472)
(9.472)
Ajuste de avaliação patrimonial ...................................................
120
119
120
119
Resultado abrangente total .........................................................
(51.801) (271.096)
(53.430) (271.096)
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)
Reserva de capital
Reserva de
Capital
social Incentivos fiscais reavaliação
Notas
Saldos em 31 de dezembro de 2018 (reapresentado) ...
1.257.915
751
30.868
Participação dos não controladores ...................................
Ajuste de Avaliação Patrimonial (reflexa) ...........................
Aumento de Capital AGE, 17 dezembro de 2019 .............. 19.1
683.462
Ajuste de conversão de investimentos no exterior .............
Prejuízo do exercício ..........................................................
1.941.377
751
30.868
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (reapresentado) ...

Passivo

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)
Consolidado
Controladora
Fluxo de Caixa das atividades operacionais:
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Prejuízo do exercício .................................................................. (163.031) (268.629) (163.031) (268.629)
Ajustes ao resultado do exercício por:
Depreciação ...............................................................................
32.389
63.949
12.175
16.852
Resultado de Equivalência Patrimonial ......................................
6.966
(21.301) (120.123)
74.258
Resultado de participações minoritárias ....................................
(1.629)
(216)
Resultado líquido financeiro .......................................................
111.645
180.507
120.244
190.043
Valor residual do imobilizado baixado ........................................
64.517
12.455
59.333
7.008
Resultado do exercício ajustado .............................................
50.856
(33.235)
(91.402)
19.532
Diminuição (aumento) nas contas a receber .............................
104.755
(68.436)
2.871
87.023
Diminuição (aumento) nos estoques ..........................................
20.025
16.131
4.391
34.427
Diminuição (aumento) em impostos a compensar .....................
(9.899)
(27.038)
(20.016)
(33.010)
Diminuição (aumento) outras contas a receber ......................... (107.351)
(35.232) (193.026)
20.621
Aumento (diminuição) partes relacionadas ................................
91.697
717.809
62.697
(250.251)
Aumento (diminuição) fornecedores .......................................... (104.603)
(54.992)
26.125
(37.725)
Aumento (diminuição) salários, encargos e obrigações fiscais
a pagar ......................................................................................
138.720
(105.154)
125.422
(92.947)
Aumento (diminuição) outras contas a pagar ...........................
(55.527)
119.834
116.719
3.636
(-) Juros pagos ...........................................................................
(111.029) (572.341)
(9.770) (422.302)
Caixa líquido gerado pelas (usado nas) atividades
operacionais .............................................................................
17.644
(42.654)
24.011
(670.996)
Fluxo de Caixa das atividades de investimento:
Aquisição de ativo imobilizado e intangível ................................
(19.036)
(4.445)
Aquisição de controlada (líquido do caixa incluído na aquisição) ..
36.300
21.397
22.439
(244.291)
Juros recebidos ..........................................................................
34.873
382.551
34.268
222.976
Caixa líquido gerado pelas (usado nas) atividades de
71.173
384.912
56.707
(25.760)
investimento .............................................................................
Fluxos de Caixa das atividades de financiamento:
Aumento (redução) de capital social ..........................................
683.462
(207)
683.462
Pagamento de empréstimo/financiamento .................................
(26.235) (1.227.103)
(26.178)
(17.131)
Resultado abrangente ................................................................
1.458
Caixa líquido gerado pelas (usado nas) atividades do
financiamento ...........................................................................
(26.235) (542.183)
(26.385)
666.331
Aumento/ (redução) de caixa e equivalentes de caixa ..........
62.581
(199.924)
54.333
(30.425)
Demonstração da redução do caixa e equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício.................
151.888
497.042
47.668
78.093
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício ....................
214.469
297.117
102.001
47.668
Aumento/ (redução) de caixa e equivalentes de caixa ..........
62.581
(199.925)
54.333
(30.425)
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

Reserva de lucros

Ajuste de
Prejuízos
Resultado
avaliação
Lucros a realizar acumulados abrangente patrimonial
176.500
(360.390)
(303.735)
198.892
119
(2.586)
(268.629)
176.500
(629.019)
(306.321)
199.011

Participação dos não controladores ...................................
Ajuste de Avaliação Patrimonial (reflexa) ...........................
(9.472)
Redução Capital (Cisão Frontis) ........................................ 19.a
(207)
Ajuste de conversão de investimentos no exterior .............
118.953
Ajuste de Avaliação patrimonial .........................................
120
(163.031)
Prejuízo do exercício ..........................................................
1.941.170
751
30.868
176.500
(792.050)
(187.368)
189.659
Saldos em 31 de dezembro de 2020 ...............................
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

Total dos Partcipação dos
acionistas
acionistas não
Total
controladores
controladores
1.000.800
61.273 1.062.073
1.242
1.242
119
119
683.462
683.462
(2.586)
(2.586)
(268.629)
216 (268.413)
1.413.166
62.731 1.475.897
(9.472)
(207)
118.953
120
(163.031)
1.359.529

5.881
5.881
(9.472)
(207)
118.953
120
1.629 (161.402)
70.241 1.429.770

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto Operacional: 1.1. Objeto social: A Construtora Queiroz
Galvão S.A. é uma companhia de capital fechado, constituída em 09 de
junho de 1966, tem como atividade preponderante a execução de obras
de engenharia em todos os seus ramos e especialidades sob o regime de
empreitada, administração e operação, tais como: barragens, aeroportos,
pontes, túneis, viadutos, usinas hidrelétricas, edifícios, estradas e, ainda,
exerce outras atividades correlatas. 1.2. Operações da Companhia:
A Construtora Queiroz Galvão S.A. (CQG), e o conjunto de empresas
controladas, coligadas e controladas em conjunto, situadas no Brasil e no
exterior, ao longo do exercício de 2020, desenvolveu regularmente suas
atividades, promovendo as operações financeiras e securitárias inerentes
à natureza dos seus serviços, atuando na indústria da construção civil,
preponderantemente, nos segmentos: metroviário, de usinas hidrelétricas e
barragens, executando pontes, túneis, viadutos e estradas. As subsidiárias
diretas da Companhia, conforme demonstrado na nota explicativa n° 10.a e
suas respectivas áreas de negócios no Brasil e Exterior, podem ser assim
resumidas: CQG Brasil: Diversos contratos de serviços permaneceram
em execução durante o exercício de 2020 nos segmentos de obras de
infraestrutura rodoviária e mobilidade urbana, tais como: a Duplicação da
Rodovia dos Tamoios (SP), com alta complexidade executiva e já superando
80% de avanço físico, o Complexo Viário Gal Costa em Salvador (BA), o
Monotrilho Leste (SP) e a implantação do BRT Transbrasil - Avenida Brasil
(RJ), assim como os contratos de melhorias urbanas: a execução dos serviços
de reparação da calha do Rio Ipitanga, na região metropolitana de Salvador
(BA) e a execução de macrodrenagem pluvial na cidade de Natal (RN), obras
de significativa importância no combate às enchentes. Destacam-se também
os contratos de ampliação da infraestrutura hídrica no estado da Paraíba,
como a execução do trecho norte da Transposição do Rio São Francisco e
as obras da Vertente Litorânea - Canal de Acauã. Destaques deste ano de
2020 foram a conclusão e entrega das obras do Arco da Inovação, ponte
estaiada, com dois viadutos, que fazem parte do complexo viário da cidade
de São José dos Campos (SP), da Ponte sobre o Rio São Jorge, na nova
entrada da cidade de Santos (SP) e, principalmente, da Ponte sobre o Rio
Guaíba, em Porto Alegre (RS), importante ligação e escoamento da produção
da capital. Iniciamos também as obras do segundo trecho do Veículo Leve
sobre Trilhos (VLT) projeto de ampliação e melhoria da mobilidade urbana
da cidade de Santos (SP). CQG Internacional: Em Honduras, concluímos o
aditivo contratual da estrada já concluída no ano de 2019. Esta estrada tratase da Reabilitação da Estrada Los Ranchos – El Florido, o empreendimento
com extensão de 36,6 km, previa a reciclagem do pavimento existente, a
construção de novos pavimentos em concreto, 1 ponte e muros de terra
armada para estabilização de falhas. O projeto foi desenhado para aumentar
o fluxo comercial entre Honduras e Guatemala e turístico na região de Copán
Ruinas. Conta com financiamento dos Bancos Europeu de Investimento
e do Banco Centro-americano de Integração Econômica. Na Argentina, a
CQG com participação de 65%, fechou o ano de 2020, com avanço físico de
40% do projeto. Já entrou em operação a nova draga adquirida, Pimental,
o que trará um novo ritmo e melhora de produtividade ao projeto. A obra de
“Ampliación de la capacidad del Río Salado” no valor total de USD 124 MM,
contempla o melhoramento das secções do Rio Salado nas imediações da
cidade de Roque Perez, mediante escavação por dragagem, com o objetivo
de garantir a capacidade de condução fluvial para uma recorrência de 10
anos, em extensão total de 26,64 Km, o projeto conta com o financiamento
do Banco Mundial. No Paraguai, a empresa, através do Consórcio do
Corredor Rodoviário Bioceânico, firmado com a construtora paraguaia,
Ocho A SA, ambas com 50% de participação, terminou o ano de 2020 com
a totalidade de 10 Tramos entregues, representando um avanço de 64% das
obras de construção no valor total de USD 443 milhões. O planejamento
do projeto apresenta atualmente uma antecipação de entrega do projeto
total para dezembro de 2021. A estruturação financeira desse projeto teve
seu closing no início do mês de maio/19, com a emissão de Bonds do
Governo Paraguaio estruturado com o UBS Securities LLC, incluindo ainda

uma importante e ativa participação de Bancos Locais (Banco Nacional
de Fomento, Sudameris Bank, Banco Regional y Banco Atlas), com um
empréstimo rotativo de mais de USD 40 milhões. O projeto cruzará a região
do Chaco e unirá Loma Plata (coração do Chaco) e Carmelo Peralta, na
fronteira com o Brasil. Este trecho tem extensão de 277 quilômetros, com
duas pistas de rolamento em concreto asfáltico, e plataforma de 12m. A
nova rota ajudará na comunicação entre Brasil, Paraguai e Chile, permitindo
a saída para o mar das exportações do Paraguai através da zona franca
no porto chileno de Antofagasta. No Peru, foram iniciadas as obras que
foram adjudicadas e licenciadas no primeiro semestre dos projetos de
construção do Túnel Ollachea, compreendido no Tramo 4, setor crítico do
Km 231 + 700 até o Km 232 + 800 da Rodovia Interoceânica, pelo valor
de USD 52 MM; O acesso a Pacaje, contrato de USD 7 MM, que referese a necessidade de realização da abertura de um acesso com extensão
de 4,5 km em tratamento superficial; O Contrato de Evitamento Ollachea no
valor de USD 35 MM que compreende a construção de uma via elevado
com extensão de 1,6 Km de extensão, todos com participação da CQG de
33%. E está em fase de conclusão, o contrato de uma micropavimentação,
lama asfáltica, no valor de USD 15 MM. 1.3. Efeitos da pandemia da
COVID-19: A CQG adotou providências para que seus empreendimentos
pudessem continuar operando, e manteve em andamento quase a totalidade
dos empreendimentos, sendo somente as obras da Transbrasil paralisadas
de março a maio de 2020, mas já retornando às atividades. Não obstante
todo o esforço operacional empregado, a CQG também adotou medidas
para preservação de caixa, em linha com toda a legislação emanada pelos
Municípios, Estados e União com relação ao enfrentamento da Pandemia
Covid-19. Entre elas podemos citar: a colocação de 100% do quadro de
funcionários em regime de home-office, a redução percentual de salários,
e a postergação de tributos entre outros. A Administração da Companhia e
de suas controladas tem envidado os maiores esforços para a preservação
de emprego e manutenção da renda, permanecendo em contínua avaliação
de medidas adicionais que possam ser implementadas a fim de garantir a
saúde e segurança de seus empregados e usuários, bem como assegurar
o caixa necessário para manutenção da operação da Companhia e de suas
controladas. Entendemos que a retomada da atividade econômica, associada
ao fim das restrições de movimentação e contato social, trará importante
impulso aos setores de infraestrutura e de construção, beneficiados pelos
juros mais baixos e retomada dos programas de investimentos públicos e
concessões. Considerando todas as análises realizadas sobre os aspectos
relacionados aos possíveis impactos da Covid-19 em seus negócios e nos
de suas controladas, até o período findo em 31 de dezembro de 2020, a
Administração concluiu que não houve efeitos materiais que afetassem
significativamente a sua situação patrimonial e financeira em relação as
suas demonstrações contábeis individuais e consolidada. Entretanto, o efeito
financeiro e econômico para o Grupo dependerá do desfecho da crise e
seus impactos macroeconômicos, especialmente no que tange à retração
na atividade econômica. A Administração continuará monitorando os efeitos
da crise e os impactos nas suas operações e nas demonstrações contábeis
individuais e consolidadas.
2. Apresentação das demonstrações contábeis individuais e
consolidadas: 2.1. Base de preparação: a) Declaração de conformidade:
As demonstrações contábeis da Companhia compreendem as
demonstrações contábeis individuais, identificadas como Controladora, e as
demonstrações contábeis consolidadas, identificadas como Consolidado,
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com
as Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (“IFRSs”) emitidas pelo
International Accounting Standards Board – IASB. As práticas contábeis
adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária
brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações contábeis
da Companhia e de suas controladas estão sendo apresentadas conforme

orientação técnica OCPC 07, que trata dos requisitos básicos de elaboração
e evidenciação a serem observados quando da divulgação dos relatórios
contábil-financeiros, em especial das contidas nas notas explicativas. A
Administração confirma que estão sendo evidenciadas todas as informações
relevantes próprias das demonstrações contábeis e que estas correspondem
às utilizadas em sua gestão. Conforme descrito na Nota 1, a Administração
vem avaliando a capacidade da Companhia e suas controladas em continuar
operando e está implementando ações para reestabelecer seu equilíbrio
econômico-financeiro, de modo que possua recursos para dar continuidade
a seus negócios. Portanto, as demonstrações contábeis individuais e
consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas com base
nesse pressuposto. As demonstrações contábeis individuais e consolidadas
foram aprovadas para divulgação pela Administração em 30 de março de
2021. b) Base de mensuração: As demonstrações contábeis individuais
e consolidadas foram preparadas com base no custo histórico, exceto
pela valorização de certos ativos financeiros (mensurados a valor justo). A
preparação das demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas
contábeis, e também o exercício de julgamento por parte da Administração
da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis do grupo.
Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são
significativas estão divulgadas no item (d). c) Moeda funcional e moeda
de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações contábeis de
cada uma das empresas do Grupo são mensurados usando-se a moeda
do principal ambiente econômico, no qual cada empresa atua (“Moeda
Funcional”). A Moeda Funcional e de apresentação da Companhia e de
suas controladas é o Real. 1. Transações e saldos em moedas estrangeira:
As operações/transações financeiras e saldos em moeda estrangeira são
registradas pelas taxas de câmbio vigentes nas datas das transações.
Os ativos e passivos monetários expressos em moeda estrangeira são
convertidos pela taxa vigente na data do balanço patrimonial. Os ganhos
e perdas decorrentes da liquidação de transações em moeda estrangeira
e resultantes da conversão de ativos e passivos monetários expressos em
moeda estrangeira são reconhecidos na demonstração de resultado. 2.
Conversão das demonstrações contábeis de controladas localizadas no
exterior. Os ativos e passivos destas controladas são convertidos pela taxa
de câmbio vigente na data do balanço patrimonial, enquanto os saldos das
demonstrações do resultado e fluxos de caixa são convertidos pelas taxas de
câmbio médias do exercício e os saldos das mutações do patrimônio líquido
pelas taxas de câmbio históricas das respectivas transações. Os ajustes de
conversão, compreendidos pela diferença entre as taxas de câmbio média
e histórica, são registrados diretamente no resultado abrangente. d) Uso
de estimativas e julgamentos: Ao preparar as demonstrações contábeis
individuais e consolidadas a Administração da Companhia se baseia em
estimativas e premissas derivadas da experiência histórica e outros fatores,
incluindo expectativas de eventos futuros, as quais se consideram razoáveis
e relevantes. A aplicação das estimativas e premissas frequentemente
requer julgamentos relacionados a assuntos que são incertos, com relação
aos resultados das operações e ao valor dos ativos e passivos. Ativos e
passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem a mensuração de
instrumentos financeiros, provisão para perdas em ativos, provisão para
imposto de renda e contribuição social e outras avaliações similares. Os
resultados operacionais e posição financeira podem diferir se as experiências
e premissas utilizadas na mensuração das estimativas forem diferentes dos
resultados reais. A Companhia e suas controladas revisam suas estimativas
e premissas, pelo menos anualmente. Não houve alterações nas premissas
e políticas contábeis em relação às demonstrações contábeis anuais da
Companhia em 31 de dezembro de 2020. 2.2. Demonstrações Contábeis
Individuais: As demonstrações contábeis da Companhia estão sendo
publicadas juntamente com as demonstrações contábeis consolidadas, tendo
sido elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em
observância às disposições da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores e das
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normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). Nas demonstrações contábeis individuais,
as empresas controladas, empresas controladas em conjunto e empresas coligadas são contabilizadas pelo
método de equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas demonstrações contábeis individuais
quanto nas demonstrações contábeis consolidadas para chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível
aos acionistas da Companhia. 2.3. Demonstrações contábeis consolidadas: As demonstrações contábeis
consolidadas em 31 de dezembro de 2020 e 2019 abrangem as da controladora Construtora Queiroz Galvão S.A. e
as empresas controladas nas quais mantém participação conforme detalhamento apresentado na nota explicativa n°
10. O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado corresponde à soma dos saldos das contas
de ativo, passivo, receitas e despesas segundo a sua natureza, complementado com as seguintes eliminações: No
processo de consolidação, foram feitas as seguintes eliminações: (i) dos saldos das contas de ativos e passivos
entre as empresas consolidadas; (ii) das participações no capital, reservas e lucros acumulados das empresas
consolidadas; (iii) dos saldos de receitas e despesas, bem como de lucros não realizados, quando aplicável,
decorrentes de negócios entre as empresas consolidadas e (iv) destaque das participações dos acionistas não
controladores no patrimônio líquido. 2.4. Novas normas e pronunciamentos emitidos e ainda não aplicáveis: Na
data de autorização destas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a Companhia e suas controladas
não adotaram os CPCs novos e revisados a seguir, já emitidos e ainda não aplicáveis:
Em vigor para períodos
Norma ou interpretação
Descrição
anuais iniciados em ou após
Alterações no CPC 36(R3)/IFRS Venda ou Constituição de Ativos entre um
10 e no CPC 18(R2)/ IAS 28 ......... Investidor e sua Coligada ou “Joint Venture”
Postergada indefinidamente
Alterações ao CPC48/IFRS 9,
CPC 38/IAS 39, CPC 40/IFRS 7,
A partir de 1º de janeiro de
CPC 11/IFRS 4 e CPC 06/IFRS 16 Reforma da taxa de juros de referência
2021.
A partir de 1º de janeiro de
Alterações ao CPC 27/IAS 16 ....... Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido 2022.
A partir de 1º de janeiro de
Alterações ao CPC 15/IFRS 3 ....... Referência à Estrutura Conceitual
2022.
Classificação do Passivo em Circulante ou
A partir de 1º de janeiro de
Alterações ao CPC 26/IAS 1) ........ Não Circulante
2023.
A administração da Companhia e de suas controladas não espera que a adoção das normas listadas acima tenha
um impacto relevante sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas em períodos futuros.
3. Principais Práticas Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira
consistente a todos os períodos/exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Apuração do
resultado: É apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercícios. b) Instrumentos
financeiros: (i) Ativos financeiros não derivativos: A Companhia e suas controladas reconhecem os ativos
financeiros inicialmente na data da negociação na qual a Companhia e suas controladas se tornam uma das partes
das disposições contratuais do instrumento. Os ativos financeiros da Companhia e de suas controladas incluem caixa
e equivalentes de caixa e aplicações financeiras. Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido
apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia e suas controladas tenham o direito
legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o
passivo simultaneamente. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa
e investimentos financeiros com vencimento original de até 90 dias a partir da data da contratação, os quais são
sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor e são utilizadas na gestão das obrigações de curto prazo. A
Companhia e suas controladas possuem classificados em caixa e equivalentes de caixa saldos em conta corrente
bancária e aplicações financeiras, conforme Nota Explicativa n° 5. Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e
recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e que não são cotados em
um mercado ativo. Os empréstimos e recebíveis são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método
de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução do valor recuperável. A receita de juros é reconhecida
através da aplicação da taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento dos juros
seria imaterial. Redução ao valor recuperável de ativos financeiros: Ativos financeiros, exceto aqueles designados
pelo valor justo por meio do resultado, são avaliados por indicadores de redução ao valor recuperável no final de cada
período de relatório. As perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas se, e apenas se, houver evidência
objetiva da redução ao valor recuperável do ativo financeiro como resultado de um ou mais eventos que tenham
ocorrido após seu reconhecimento inicial, com impacto nos fluxos de caixa futuros estimados desse ativo. (ii)
Passivos financeiros não derivativos: A Companhia e suas controladas reconhecem títulos de dívida emitidos e
passivos subordinados inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros (incluindo
os passivos designados pelo valor justo registrados no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação
na qual a Companhia se torna uma parte nas disposições contratuais do instrumento. Os passivos financeiros
(incluindo passivos designados pelo valor justo registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de
negociação na qual a Companhia e suas controladas se tornem uma parte das disposições contratuais do instrumento.
A Companhia e suas controladas classificam os passivos financeiros não derivativos a valor justo por meio do
resultado. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de
transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado
através do método dos juros efetivos. (iii) Instrumentos financeiros derivativos: A Companhia e suas controladas
não operam com instrumentos financeiros derivativos. De acordo com suas políticas financeiras, a Companhia e suas
controladas não efetuam operações envolvendo instrumentos financeiros que tenham caráter especulativo. c) Contas
a receber: Apresentadas ao valor contábil, não sendo aplicável o ajuste a valor presente. A Administração,
fundamentada em análise dos históricos de perdas, constituiu provisão para perda esperada de créditos de liquidação
duvidosa, em montante considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas na realização dos empréstimos a
receber. As provisões são constituídas pelos montantes considerados suficientes para cobertura de eventuais perdas,
observando a avaliação da Administração quanto ao nível de risco. Essa avaliação, realizada periodicamente,
considera a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específicos e globais em relação às operações,
aos devedores e garantidores. A Companhia e suas controladas adotam como prática a provisão integral de contratos
encerrados e não recebidos, e para as demais contas a receber com entidades públicos e privados não encerrados
não constitui provisão para perda esperadas. d) Estoques: Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o
custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no princípio do Custo Médio de Aquisição e inclui
gastos incorridos pela aquisição dos estoques, custos de produção e transformação e outros custos incorridos em
trazê-los às suas localizações e condições existentes. e) Investimentos: Investimentos em controladas e coligadas,
avaliados pelo método da equivalência patrimonial, com base em demonstrações contábeis das empresas investidas.
Os resultados apurados estão demonstrados como resultado operacional na conta de resultado de equivalência
patrimonial. As demonstrações contábeis das controladas e coligadas são incluídas nas demonstrações contábeis
consolidadas a partir da data em que o controle se inicia e até a data em que o controle deixa de existir. Controladas
são aquelas que, de forma direta ou indireta, a controladora exerce o poder de regular as políticas contábeis e
operacionais, para a obtenção de benefícios de suas atividades normalmente acompanhadas de uma participação de
mais do que a metade dos direitos de voto (capital votante). Coligadas são investimentos onde a companhia tem o
poder de exercer uma influência significativa, mas em que não detém o controle ou o controle conjunto através da
participação nas decisões financeiras e operacionais da Companhia. O uso do método da equivalência patrimonial é
suspenso a partir da data em que a Companhia deixar de ter influência significativa sobre a coligada. As demonstrações
contábeis das controladas e coligadas são incluídas nas demonstrações contábeis consolidadas a partir da data em
que o controle se inicia e até a data em que o controle deixa de existir. f) Imobilizado: Os itens do imobilizado são
mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, incluindo reavaliações procedidas em anos anteriores e
os ajustes de avaliação patrimonial ao custo atribuído, deduzido da depreciação acumulada e perdas de redução ao
valor recuperável (impairment) acumuladas. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um
ativo. Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais
(componentes principais) de imobilizado. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela
diferença entre os recursos advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras
receitas/despesas operacionais no resultado. Os itens do imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado
do exercício baseado na vida útil econômica de cada componente. Os itens do ativo imobilizado são depreciados a
partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente,
do dia em que a construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização. Os métodos de depreciação, as vidas
úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício e eventuais ajustes são reconhecidos
como mudança das estimativas contábeis. g) Intangível: É representado por gastos com aquisição de Softwares e
registro de logomarca. As taxas de amortização são determinadas com base nas suas estimativas durante o período
pelo qual a Companhia espera geração de benefícios econômicos. h) Redução ao valor recuperável de não
financeiros (impairment): Ativos não financeiros: Ativos não financeiros são avaliados a cada data de balanço
para identificação da recuperabilidade de ativos (impairment). Estes ativos financeiros são considerados ativos não
recuperáveis quando existem evidências de que um ou mais eventos tenham ocorrido após o reconhecimento inicial
do ativo financeiro e que tenham impactado negativamente o fluxo estimado de caixa futuro do investimento. A cada
encerramento do exercício, a Companhia e as suas controladas revisam os saldos dos ativos investimento e
intangíveis, avaliando a existência de indicativos de que esses ativos tenham sofrido redução em seus valores de
recuperação (valor em uso). Na existência de tais indicativos, a Administração efetua uma análise detalhada do valor
recuperável para cada ativo através do cálculo do fluxo de caixa futuro individual descontado a valor presente,
ajustando o saldo do respectivo ativo, se necessário. i) Imposto de renda e contribuição social (corrente e
diferido): A Companhia apura o imposto de renda e a contribuição social com base no regime de Lucro real. A base
de cálculo compreende o imposto de renda (“IRPJ”) e a contribuição social (“CSLL”). O imposto de renda é computado
pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para o excedente de R$ 240 no período de 12 meses, enquanto
a contribuição social é computada pela alíquota de 9%, reconhecidos pelo regime de competência. As controladas
que apuram o imposto de renda e a contribuição social com base no regime de Lucro Presumido, o qual estabelece
um percentual de presunção sobre as receitas tributáveis. O recolhimento efetivo do imposto de renda e da contribuição
social é diferido enquanto não houver a liquidação financeira (regime de caixa) dos valores a receber. j) Provisões:
(i) Geral: Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, caso a Companhia e suas controladas
tenham uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um
recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto dos fluxos
de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor
do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados no
resultado. (ii) Contingências: As provisões para ações judiciais (trabalhista, civil e tributária) são reconhecidas
quando: a Companhia e suas controladas têm uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos
passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido
estimado com segurança. Os passivos contingentes são avaliados pela Administração com o apoio dos assessores
legais da Companhia e de suas controladas, onde aqueles considerados como provável o risco de perda, e quando
os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, são provisionados nas demonstrações
contábeis e os de perda possível, desde que relevantes, são divulgados nas notas explicativas. k) Reconhecimento
de receita: A receita do contrato compreende o valor inicial acordado no contrato acrescido de variações decorrentes
de solicitações adicionais, reclamações e pagamentos de incentivos contratuais, na condição em que seja provável
que elas resultem em receita e possam ser mensuradas de forma confiável. Tão logo o resultado de um contrato de
construção possa ser estimado de maneira confiável, a receita do contrato é reconhecida no resultado na medida do
estágio de conclusão do contrato. Despesas de contrato são reconhecidas quando incorridas, a menos que elas
criem um ativo relacionado à atividade do contrato futuro. O estágio de conclusão é avaliado pela referência do
levantamento dos trabalhos realizados. Quando o resultado de um contrato de construção não pode ser medido de
maneira confiável, a receita do contrato é reconhecida até o limite dos custos reconhecidos na condição de que os
custos incorridos possam ser recuperados. Perdas em um contrato são reconhecidas imediatamente no resultado.
Receitas diferidas: O resultado das obras de curto prazo está registrado em Receitas Diferidas. O reconhecimento
em conta de resultado é feito por ocasião do encerramento da obra. l) Contratos de arrendamento: Em 1º de janeiro
de 2019 entrou em vigor o CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil, em substituição à versão anterior
da referida norma (CPC 06 (R1)), estabelecendo os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e
divulgação de operações de arrendamento mercantil e introduzindo um modelo único de contabilização de
arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso, que
representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado, em contrapartida de um passivo de arrendamento, que
representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. A norma incluiu duas isenções de
reconhecimento para os arrendatários: arrendamentos de ativos de baixo valor e arrendamentos de curto prazo (ou
seja, arrendamentos com prazo de 12 meses ou menos). A Companhia e suas controladas não identificaram efeitos
nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas como consequência da aplicação desta norma. m)
Demonstrações contábeis consolidadas: As demonstrações contábeis consolidadas em 31 de dezembro de 2020
e 2019 abrangem as da controladora Construtora Queiroz Galvão S.A. e as empresas controladas nas quais mantém
participação conforme detalhamento apresentado na nota explicativa n° 10. O processo de consolidação das contas
patrimoniais e de resultado corresponde à soma dos saldos das contas de ativo, passivo, receitas e despesas
segundo a sua natureza, complementado com as seguintes eliminações: No processo de consolidação, foram feitas
as seguintes eliminações: (i) dos saldos das contas de ativos e passivos entre as empresas consolidadas; (ii) das
participações no capital, reservas e lucros acumulados das empresas consolidadas; (iii) dos saldos de receitas e
despesas, bem como de lucros não realizados, quando aplicável, decorrentes de negócios entre as empresas
consolidadas e (iv) destaque das participações dos acionistas não controladores no patrimônio líquido. n) Resultado
básico por ação: A Companhia e suas controladas efetuam os cálculos do resultado por ação utilizando o número
médio ponderado de ações ordinárias totais em circulação, durante o período correspondente ao resultado conforme
pronunciamento técnico CPC 41 (IAS 33) - Resultado por Ação. O resultado básico por ação é calculado pela divisão
do lucro/prejuízo do exercício pela média ponderada da quantidade de ações emitidas. A Companhia e suas
controladas não possuem instrumentos com efeitos dilutivos e, portanto, o resultado básico por ação é igual ao
resultado diluído por ação. o) Demonstração dos Fluxos de Caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa foram
preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2).
4. Reapresentação das demonstrações contábeis: A Administração da Companhia concluiu que, com o objetivo
de apresentação das boas práticas contábeis, reapresenta nestas demonstrações as demonstrações utilizadas até
31 de dezembro de 2018, descritas abaixo, de forma retrospectiva, conforme prevê o Pronunciamento Técnico CPC
23 – Retificação de Erro. Como resultado desse processo, ajustes e reclassificações foram identificados e efetuados
nas demonstrações contábeis a partir de 1º de janeiro de 2020. Assim, as demonstrações contábeis individuais
e consolidadas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 incluem, para fins de comparação, as

cifras referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e em 1º de janeiro de 2019. Os ajustes não
produziram efeitos no saldo de caixa e equivalentes de caixa. As mudanças efetuadas que resultaram em ajustes
estão resumidas a seguir: a) Outras contas a receber não circulante: A controlada Construtora Queiroz Galvão Sucursal Chile, reapresentou suas demonstrações de 31 de dezembro de 2018, onde registrou como perda para
contas de resultado o valor de R$ 167.905 das rubricas de títulos a receber e impostos a recuperar com isto a
controladora refletiu esses valores em sua consolidação.
Consolidado
Representado
Original
Outras contas a receber
31-12-2019 01-01-2019 31-12-2019 01-01-2019
Adiantamento a fornecedor .........................................................
5
5
Contas a receber .........................................................................
8.716
461
461
Impostos a recuperar...................................................................
8.220
5.813
169.917
173.718
Créditos com parceiros................................................................
28.350
32.032
28.350
32.032
Outros créditos ............................................................................
17
13
17
13
45.303
38.324
198.284
206.229
b) Os investimentos apresentavam a seguinte composição:
Consolidado
Reapresentado
Original
Investimento
31-12-2019 01-01-2019 31-12-2019 01-01-2019
Constructora Recife S.A.C. ........................................................
22.311
22.479
22.311
22.479
Constructora SUR S.A................................................................
157
110
157
110
Operadora SURPERU S/A ..........................................................................
7.252
8.233
7.252
8.233
Intersur Concesiones S.A.....................................................................
19.726
17.167
19.726
17.167
Construtora Queiroz Galvão S.A. – Sucursais no exterior .........
508.107
381.019
669.196
475.103
RIG Oil & Gás Contractors .......................................................................
3.110
3.168
3.110
3.168
QGI Oil & Gás Contractors .........................................................
64.823
61.056
64.823
61.056
Quebec – Constr., Montagem e Transp. de Estruturas Ltda. .....
17
17
LOCAV Locadora Ltda. ..............................................................
17.637
16.829
17.637
16.829
Queiroz Petro S.A.......................................................................
83
106
83
106
QUIP S/A ....................................................................................
4.590
6.215
4.590
6.215
Transportadora Guarany Ltda. ...................................................
6.130
6.743
6.130
6.743
Queiroz Galvão ZCS Desenvolvimento Imobiliário S/A..............
20.868
20.824
20.868
20.824
QGI Brasil S/A
107.017
106.404
107.017
106.404
NEDL Dutos do Nordeste .................................................................
1.130
1.019
1.130
1.019
Queiroz Galvão Mineração S/A ..................................................
33.120
40.220
33.120
40.220
Agropecuário Rio Arataú S.A. ....................................................
6.889
9.066
6.889
9.066
Guarany Siderurgia e Mineração S.A. ........................................
171.558
177.929
171.558
177.929
Frontis Construções e Montagens Ltda......................................
113
119
113
119
994.621
878.723 1.155.710
972.807
5. Caixa e Equivalente de Caixa
Consolidado
Controladora
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Caixa ...........................................................................................
220
255
110
101
Depósitos bancários à vista.........................................................
135.584
120.580
75.520
3.229
Aplicações financeiras – renda fixa (i) .........................................
77.819
86.056
25.709
44.338
Títulos e Notas Promissórias ......................................................
88.553
Outros títulos ...............................................................................
662
1.673
662
214.285
297.117
102.001
47.668
(i) As aplicações financeiras estão representadas basicamente por títulos de renda fixa (operações compromissadas,
CDBs e fundos de investimentos). Estas aplicações estão mantidas em instituições financeiras de primeira linha no
país e no exterior, através da própria Companhia e de suas controladas, e apresentaram em média rentabilidade de
95% do CDI em 31.12.2020 (100% do CDI para 31.12.2019).
6. Contas a receber de clientes
Consolidado
Controladora
Por atividade
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Locação .......................................................................................
140
Agropecuária ...............................................................................
621
367
Produtos Minerais........................................................................
1.468
17.227
Construção Naval ........................................................................
18.608
42.880
Construção Civil .........................................................................
455.180
872.396
366.448
788.120
Outros ..........................................................................................
31.251
56.061
Total circulante ............................................................................
507.268
988.931
366.448
788.120
Não circulante (a) ........................................................................ 1.020.583
601.691 1.020.493
601.691
Total ............................................................................................ 1.527.850 1.590.622 1.386.941 1.389.811
Consolidado
Controladora
Por vencimento
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Vencido há mais que 180 dias ....................................................
231.048
235.679
146.147
545.014
Vencido até 180 dias ...................................................................
81.139
349.344
73.153
13.754
A vencer até 30 dias ....................................................................
145.576
238.148
147.148
229.352
A vencer de 61 a 90 dias....................................................................
622
114.781
A vencer mais que 90 dias ........................................................................
48.883
50.979
Total circulante ............................................................................
507.268
988.931
366.448
788.120
(a) Os valores apresentados em 31 de dezembro de 2020 no montante de R$ 1.020.493 (R$ 601.691 em 31 de
dezembro de 2019) são representados basicamente por ações transitadas em julgado e constituídos, portanto, por
precatórios devidamente inscritos e execuções judiciais da CQG. Em 31 de dezembro de 2020, a Administração,
com base em sua avaliação do risco de crédito, entende que não se faz necessária a constituição de provisão para
perdas esperadas de crédito.
7. Estoques
Consolidado
Controladora
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Almoxarifado (i) ...........................................................................
11.082
74.175
3.482
6.478
Produtos Acabados (ii) ................................................................
31.085
29.709
5
Rebanho de Gado e outros .........................................................
11.030
6.673
Mercadorias para revenda...........................................................
4.153
3.668
4.153
3.668
Outros ..........................................................................................
191
1.878
1.885
57.541
116.103
7.640
12.031
(i) Representado por material de uso, consumo e reposição de peças. (ii) Representado por produtos das áreas de
siderurgia e mineração para venda.
8. Impostos a Compensar
Consolidado
Controladora
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
IRRF a compensar (i) ..................................................................
3.570
8.991
1.317
1.353
IRPJ a recuperar (ii) ....................................................................
63.480
57.383
61.758
43.422
CSLL a recuperar (ii) ...................................................................
2.054
2.307
2.052
1.294
INSS a compensar (iii).................................................................
18.767
17.646
18.503
17.617
ISS a compensar .........................................................................
4.351
4.163
4.328
4.140
ICMS a recuperar .......................................................................
6.425
12.045
5.711
5.683
PIS/Cofins a compensar .............................................................
2.819
14.711
2
Reintegra – Lei 12.546/11 ..........................................................
15.104
13.387
13.387
13.387
IVA/IGV/Selo (iv) .........................................................................
7.988
20.667
IPI a recuperar ............................................................................
312
217
10
124.870
151.517
107.068
86.896
(i) IRRF a compensar - refere-se basicamente a Imposto Renda Retido na Fonte de aplicações financeiras e de
outras retenções. (ii) IRPJ/CSLL a recuperar - refere-se basicamente ao Imposto de Renda e Contribuição social
retidos na fonte sobre os faturamentos da Companhia e suas controladas contra seus clientes, e o Imposto de Renda pago no exterior por coligada/controlada investida pela Companhia. Este último só é utilizado para compensação
quando da adição ao Lucro Real do resultado tributável das investidas no exterior, conforme legislação vigente.
(iii) INSS a compensar - Refere-se basicamente a retenção sobre faturamento dos encargos de previdência social.
(iv) IVA/IGV - Refere-se basicamente a impostos locais retidos nas Sucursais/empresas no exterior.
9. Outras Contas a Receber - Reapresentado
Consolidado
Controladora
Circulante
Não circulante
Circulante
Não circulante
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Adiantamento a
fornecedor
8.346
Consórcios
(i) ..............
61.369
118.974
118.974
Adiantamento a
funcionário
14.769
12.846
13.576
12.326
Cauções ....
2.797
2.807
Contas a
receber .....
8.880
7.589
Impostos a
recuperar ..
4.099
8.220
Créditos
com parceiros (ii) ...
206.873
142.600
30.428
28.350
Despesas
Antecipadas (iii) ......
13.538
37.322
6
17
12.032
14.546
Outros
créditos .....
5.099
17.568
5.213
8.716
344
249.159
287.640
158.721
45.303
28.405
30.023
118.974
(i) Refere-se a diferença econômico-financeiro nos aportes das consorciadas no consórcio afetando o conta corrente
entre as consorciadas. (ii) Refere-se a investida Queiroz Galvão International, que tem crédito com outras empresas
no exterior. (iii) Controladora – o saldo refere-se basicamente a prêmio de seguros diversos:
10. Participações em Sociedades Controladas e Coligadas - Reapresentado: O quadro abaixo apresenta a
composição do saldo do Investimento em controladas, coligadas e empreendimento controlados em conjunto. a)
Composição dos investimentos em 31.12.2020:
Saldo
Divi- Outros movimentos
Saldo
Particip. inicial do dendos/ (cta, ajustes de avafinal do
Investimentos (a)
% exercício Aportes liação patrimonial) Equivalência exercício
QUEIROZ GALVÃO ZCS ............ 25,00%
20.868
24
(1.068)
19.824
QUEIROZ PETRO S/A ................ 40,59%
83
(12)
71
NEDL CONSTRUÇÕES .............. 14,60%
1.130
165
(161)
1.134
QUIP S.A. ..................................... 29,75%
4.590
(4.590)
Brasil não consolidados ...........
26.671
189
(4.590)
(1.241)
21.029
CONSTRUCTORA SUR .............. 33,33%
157
29
177
363
INTERSUR CONCESSIONES .... 33,33%
19.726 (11.779)
3.616
12.752
24.315
OPERADORA SURPERU ........... 33,33%
7.252 (7.515)
1.329
10.978
12.044
CONS. VIAL BIOCEÂNICO ......... 50,00%
(1.039)
(214)
2.255
1.002
RIG OIL GAS CONTRACTORS .. 25,48%
3.110
899
(207)
3.802
Exterior não consolidados .......
29.206 (19.294)
5.659
25.955
41.526
Investimentos não consolidado (i)
55.877 (19.105)
1.069
24.714
62.555
GUARANY SIDERURGIA ........... 100,00% 171.558
(26.765) 144.793
AGROP RIO ARATAU ................. 100,00%
6.889
(112)
6.777
QUEIROZ MINERAÇÃO ............. 100,00%
33.120
4.332
(6.092)
31.360
FRONTIS CONSTRUÇÕES ........ 100,00%
113
144
257
LOCAV LOCADORA ................... 50,00%
17.637
1.067
18.704
TRANSPORT GUARANY ............ 100,00%
6.130
(1.730)
4.400
QGI BRASIL S/A ......................... 78,12% 107.017
(35)
707 107.689
Brasil consolidados ..................
342.464
4.297
0
(32.781) 313.980
QUEIROZ G INTERNATIONAL ... 100,00% 254.328
73.572
5.532 333.432
SUCURSAL PANAMÁ ................. 100,00%
0
520
(50)
(53)
417
SUCURSAL R DOMENICANA .... 100,00%
26.346
4.657
17.106
48.109
SUCURSAL GHANA ................... 100,00%
46.529 37.550
14.145
73.272 171.496
SUCURSAL ARGENTINA ........... 100,00%
4.844
(2.269)
518
3.093
SUCURSAL PERU ...................... 100,00%
62.871
11.519
(3.239)
71.151
SUCURSAL HONDURAS ........... 100,00%
25.519 (33.687)
14.754
78.774
85.360
SUCURSAL CHILE ..................... 100,00%
5.459
1.993
310
7.762
SUCURSAL BOLÍVIA .................. 94,78%
0 13.686
(10.664)
(2.005)
1.017
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construtora queiroz galvão s.a.
COMPANHIA FECHADA
CNPJ Nº 33.412.792/0001-60

Saldo
Divi- Outros movimentos
Saldo
Particip. inicial do dendos/ (cta, ajustes de avafinal do
% exercício Aportes liação patrimonial) Equivalência exercício
100,00%
15.175
4.390
(5.511)
14.054
100,00%
679
(679)
50,00%
1.037
(1.037)
100,00%
66.359
(66.359)
100,00%
22.311
4.088
(1.171)
25.228
80,00%
64.823
18.753
1.260
84.836
596.280 18.069
66.813
164.793 845.955
938.744 22.366
66.813
132.012 1.159.935
994.621
3.261
67.882
156.726 (I) 1.222.490

Investimentos (a)
EXP HIDREL 5 DE NOVIEMBR ..
SUCURSAL NICARÁGUA............
CCBV............................................
SUCURSAL ANGOLA ..................
CONSTRUCTORA RECIFE SAC
QGI OIL GAS CONTRACTORS ..
Exterior consolidados ...............
Consolidados .............................
Total do investimento ................
Provisão para perda em
investimentos
QUEBEC ..................................... 65,00%
(3)
(37)
(40)
SUCURSAL LÍBIA ........................ 100,00%
(53.274) 28.243
(20.376)
(138) (45.545)
QUIP S/A ..................................... 29,75%
4.590
(17.619) (13.029)
SUCURSAL BOLÍVIA ................... 94,78%
(2.045)
2.045
SUCURSAL COLÔMBIA .............. 100,00%
(7)
7
CONSÓRCIO CORREDOR VIAL
BIOCEÂNICO .............................. 50,00%
(1.040)
1.040
SUCURSAL PANAMÁ .................. 100,00%
(38)
38
SUCURSAL VENEZUELA ........... 100,00%
(214)
196
(21)
(39)
SUCURSAL ANGOLA ................. 100,00%
- (62.922)
62.996
(18.673) (18.599)
SUCURSAL PARAGUAI ............. 100,00%
42
(115)
(73)
Provisão para perda ...................
(56.621) (34.637)
50.536
(36.603) (II) (77.325)
Total geral da equivalência
patrimonial .................................
120.123 (I+II)
b) Composição dos investimentos em 31.12.2019:
Saldo
DiviParticip.
inicial dendos/ Resultado Equiva- Saldo final
Investimentos
% 31.12.2018 Aportes abrangente
lência 31.12.2019
QUEIROZ GALVÃO ZCS ............................. 25,00%
20.824
50
(5)
20.869
QUEIROZ PETRO S/A ................................. 40,59%
106
(23)
83
NEDL CONSTRUÇÕES DE DUTOS ........... 14,60%
1.019
230
(120)
1.129
QUIP S/A ...................................................... 29,75%
6.215
(1.625)
4.590
Não consolidados no Brasil ......................
28.164
280
(1.773)
26.671
CONSTRUCTORA SUR - PERU ................. 33,33%
110
(54)
101
157
INTERSUR CONCESSIONES .................... 33,33%
17.167 (10.373)
(6.115) 19.047
19.726
OPERADORA SURPERU ........................... 33,33%
8.233
(2.755)
(2.339)
4.113
7.252
RIG OIL & GAS ........................................... 25,48%
3.168
127
(186
3.109
Exterior não consolidados ........................
28.678 (13.128)
(8.381) 23.075
30.244
Investimentos não consolidados ..............
56.842 (12.848)
(8.381) 21.302
56.915
GUARANY SIDERURGIA E ......................... 100,00%
177.929
(6.370)
171.559
AGROPECUÁRIA ARATAU ........................ 100,00%
9.066
(2.177)
6.889
QUEIROZ G MINERAÇÃO........................... 100,00%
40.220
(7.100)
33.120
QUEBEC - MONTAGENS ........................... 65,00%
17
(20)
(3)
FRONTIS CONSTRUÇÕES ........................ 100,00%
119
(6)
113
LOCAV LOCADORA ................................... 50,00%
16.828
808
17.636
TRANSP GUARANY ................................... 100,00%
6.743
(612)
6.131
QGI BRASIL S/A .......................................... 78,12%
106.404
615
107.019
Brasil consolidados......................................
357.326
- (14.862)
342.464
QUEIROZ GALVAO INTERNATIONAL........ 100,00%
224.861
9.047
20.420
254.328
SUCURSAL PANAMÁ .................................. 100,00%
152
6
(197)
SUCURSAL NICARÁGUA............................ 100,00%
719
5
(45)
679
SUCURSAL ANGOLA .................................. 100,00%
1.420
(28.171
36.885
10.134
SUCURSAL REP. DOMENICANA ............... 100,00%
28.496
(233)
(1.917)
26.346
SUCURSAL GHANA .................................... 100,00%
2.321
(11.906) (18.773)
(28.358)
SUCURSAL ARGENTINA ............................ 100,00%
2.653
(1.606)
380
1.427
SUCURSAL PERU ....................................... 100,00%
70.115
4.140
(4.972)
69.283
SUCURSAL HONDURAS ............................ 100,00%
28.664
754 (96.739)
(67.321)
SUCURSAL CHILE ...................................... 100,00%
94.084
95.654
(184.165)
(113)
5.460
CONS CORREDOR VIAL BIOCEÂNICO ..... 50,00%
3.117
(36.158)
(998)
EXPANSION HID 5 NOVIEMBRE ............... 100,00%
18.505
745
(4.074)
15.176
CONSTRUCTORA RECIFE SAC - PERU ... 100,00%
22.479
1.327
(1.496)
22.310
QGI OIL & GAS ........................................... 80,00%
60.056
3.457
1.310
64.823
Investimentos no exterior consolidados..
557.642
95.654
(242.758) (70.329)
374.287
Total dos investimentos consolidados ...
914.968
95.654
(242.758) (85.191)
716.751
Total dos investimentos - MEP .................
971.810
82.806
(251.139) (63.889)
773.666
PROVISÃO PARA PERDA EM
INVESTIMENTO
SUCURSAL LÍBIA ........................................ 100,00%
(43.295)
(1.445)
(8.534)
(53.274)
QUEBEC - FÁBRICA DE MONTAGENS .... 65,00%
(3)
SUCURSAL BOLÍVIA ................................... 94,78%
(253)
(11)
(1.781)
(2.045)
SUCURSAL VENEZUELA............................ 100,00%
(183)
181
(212)
(214)
SUCURSAL PANAMÁ .................................. 100,00%
(38)
CONS. CORREDOR VIAL BIOCEÂNICO .... 50,00%
(1.039)
QUEIROZ GALVÃO COLÔMBIA ................. 100,00%
(20)
(125)
(21)
158
(8)
Provisão para perda em investimentos....
(43.751)
(125)
(1.296) 10.369
(56.621)
Total geral da equivalência patrimonial ...
(74.258)
11. Imobilizado: Consolidado
Taxas
DepreciaAnuais de Saldo em Aquição acu- Saldo em
Depreciação 31.12.2019 sição
mulada 31.12.2020
Tipo de Imobilizado
Baixa
Equipamento de Campo .............................
10
497.605 3.729 (164.291) (324.117)
12.926
Construções Civis.......................................
25
34.217
(91)
(11.475)
22.651
Instalações .................................................
25
160.714
20
(1.380)
(31.229)
128.125
Equipamento de Oficina e Outros ..............
10
47.261
541
(3.881)
(39.472)
4.449
Terrenos .....................................................
49.591
49.591
Imobilização em Curso ...............................
10
168
(16)
152
Veículos ......................................................
20
293.178 1.715 (95.004) (197.959)
1.930
Outros Imobilizados ....................................
10
37.695
18
(1.000)
(11.157)
25.556
Pastagens, Florestas e culturas permanentes
2.232
(2.232)
Animais de Produção .................................
2.801
(2.801)
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos ........
10
66.789 1.405
(4.512)
(22.604)
41.078
1.192.251 7.428 (270.175) (643.046)
286.458
Controladora
Taxas
Anuais de Saldo em AquiDepre- Saldo em
Tipo de Imobilizado
Depreciação 31.12.2019 sição
Baixa
ciação 31.12.2020
Equipamento de Campo ............................
10
416.048
- (98.443) (307.586)
10.019
Construções Civis......................................
25
24.125
(91)
(10.607)
13.427
Instalações ................................................
25
11.086
(1.380)
(8.242)
1.464
Equipamento de Oficina e Outros .............
10
45.548
386
(3.590)
(38.161)
4.183
Terrenos ....................................................
29.047
29.047
Imobilização em Curso ..............................
10
168
(16)
152
Veículos .....................................................
20
184.246
9 (27.864) (157.567)
(1.176)
Outros Imobilizados ...................................
10
6.212
(966)
(4.796)
449
716.480
395 (132.350) (526.960)
57.565
Vida útil
Consolidado
Controladora
Estimada (Anos)
2019
2018
2019
2018
Equipamentos de campo .................................
5
524.893
618.026
416.049 469.617
Veículos ...........................................................
5
350.440
398.471
184.245 193.441
Edifícios/Construções Civis .............................
25
75.533
73.884
34.653
36.850
Equipamentos de oficina .................................
10
49.670
59.456
45.548
54.500
Terreno ............................................................
217.522
217.626
29.048
29.047
Máquinas, aparelhos e equipamentos ............
10
116.210
120.918
Instalações ......................................................
25
38.888
45.018
Outras imobilizações .......................................
10
24.020
32.778
6.938
7.835
1.397.176 1.566.177
716.481 791.290
Menos:
Depreciação acumulada ..................................
(1.016.287) (1.128.938) (587.555) (643.060)
380.889
437.239
128.926 148.230
Impacto da depreciação no resultado: Os impactos da depreciação nos resultados dos exercícios foram
respectivamente na controladora R$ 12.175 (R$ 16.852 em 2019) e no consolidado R$ 32.389 (R$ 63.949 em 2019).
12. Intangível: Consolidado
Taxas Anuais Saldo em
Saldo em
Tipo de intangível
de amortização 31.12.2019 Aquisição Baixa Depreciação 31.12.2020
Marcas e Tecnologias ..................
31.945
31.945
Acervo técnico ..............................
156
156
Software .......................................
10.356
401
(74)
(9.962)
721
42.301
557
(74)
(9.962)
32.822
Controladora
Taxas Anuais Saldo em
Saldo em
Tipo de intangível
de amortização 31.12.2019 Aquisição Baixa Depreciação 31.12.2020
Marcas e Tecnologias ..................
31.945
31.945
Software .......................................
1.008
(74)
(445)
489
32.953
(74)
(445)
32.434
Consolidado
Controladora
2019
2018
2019
2018
Software ................................................................................................
1.327
1.499
516
629
Pesquisa e Desenvolvimento ................................................................
1.173
Marcas e tecnologia ..............................................................................
31.946
31.946
31.946
31.946
33.273
34.618
32.462
32.575
13. Fornecedor
Consolidado
Controladora
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Fornecedor no Brasil ...................................................................
89.124
69.383
86.020
59.895
Subempreiteiros ..........................................................................
1.432
17.311
Fornecedor no Exterior ................................................................
29.811
229.965
Adiantamento a fornecedor .........................................................
(10.703)
109.993
316.659
86.020
59.895
14. Partes Relacionadas: a) Os mútuos com empresas ligadas não têm prazo definido e nem remuneração
prevista. Os saldos oriundos de mútuos e transações com empresas ligadas são:
Consolidado
Controladora
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2019
Receber Pagar Receber Pagar Receber
Pagar Receber
Pagar
Queiroz Galvão S.A. ...................... 70.032
- (5.073) 70.032
(3.762)
Queiroz Galvão Negócios...............
3.281
- (7.283)
250
Queiroz Galvão Tec. Defesa ..........
6.430
(195)
6.430
3.917
CQG Oil & Gas ............................... 60.386
46.837
CQG Off Shore .............................. 126.454
- 128.758
QUIP S/A (iii) .................................. 51.810
49.771
51.810
49.771
Operações com o exterior .............
- (425.689)
- (206.502)
Queiroz Petro .................................
- (8.824)
- (8.824)
(8.824)
(8.824)
Queiroz Galvão Naval ................... 42.753
169
Queiroz Galvão Mineração ............. 16.133
16.133
23.781
Outras partes ligadas .....................
7.094
4.231
426
(8.311)
1.757
Subtotal .......................................... 384.373 (8.824) 238.388 (21.375) 145.081 (442.824) 79.226 (219.088)

Consolidado
Controladora
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
A receber .....................................................................................
384.373
238.388
145.081
79.226
A pagar .......................................................................................
(8.824)
(21.375) (442.824) (219.088)
Total Líquido ................................................................................
375.549
217.013
(297.743) (139.862)
b) Operações com partes relacionadas: basicamente se referem a mútuos sem prazo de vencimento ou taxa de
remuneração. c) Remuneração da administração: A Construtora Queiroz Galvão S.A. não possui Conselho de
Administração, sendo a administração da Companhia exercida pela Diretoria. A Diretoria foi reeleita em Assembleia
Geral Extraordinária de 23/03/2021. Os diretores são todos empregados da Companhia e suas remunerações se
baseiam em contratos de trabalho, regido pelas regras da CLT.
15. Financiamentos: (a) Composição em 31 de dezembro de 2020:
Consolidado
Controladora
Não
Não
Instituição Financeira
Modalidade
Encargos Circulante circulante Circulante circulante
Itaú ...................................
Finame
4,83% TJLP
2.262
4.717
2.261
4.717
Banco Bradesco ...............
Finame
5,75% TJLP
2.390
4.855
2.390
4.855
Caterpillar financial ...........
Finame
4,75% TJLP
2.746
5.867
2.746
5.867
Banco Santander ..............
Finame
1,48% Euro
1.035
1.035
BNDES .............................
Finame
6% TJLP
1
70
Itaú (ii)
CCB
130% CDI
140.358
140.358
Debêntures (ii) 
Debêntures 100% a 130% CDI
732.320
732.320
8.434
888.187
8.432
888.117
(b) Composição em 31 de dezembro de 2019:
Consolidado
Controladora
Não
Não
Instituição Financeira
Modalidade
Encargos Circulante circulante Circulante circulante
Itaú - BBA .........................
Finame
4,83% TJLP
2.261
6.984
2.261
7.001
Banco Bradesco ...............
Finame
5,75% TJLP
2.412
7.257
2.412
7.273
Caterpillar financial ...........
Finame
4,75% TJLP
2.897
7.980
2.897
7.947
Banco Santander ..............
Finame
1,48% Euro
1.471
736
1.471
736
Banco Daimler Chrysler....
Finame
6% TJLP
34
BNDES .............................
Finame
6% TJLP
23
71
Itaú - BBA .........................
CCB
130% CDI
139.416
139.416
Debêntures ....................... Debêntures
130% CDI
701.600
701.600
Banco Atlas ...................... Capital Giro
9% U$D
1.977
Banco Basa ...................... Capital Giro
8% U$D
10.515
Banco Nac. Fomento ........ Capital Giro
9% U$D
4.364
Banco Regional ................ Capital Giro
9% U$D
7.136
Sudameris Bank ............... Capital Giro
9% U$D
8.510
41.600
864.044
9.041
863.973
i) Os financiamentos das modalidades Finame têm prazo médio para pagamento de 46 meses com vencimentos
das últimas parcelas entre 2021 e 2024. ii) As modalidades CCB e Debêntures fizeram parte de um processo de
reestruturação financeira do Grupo, que se consolidou em 25 de outubro de 2019. O prazo final para pagamento é
em 2037. Em outubro de 2019, o Grupo Queiroz Galvão concretizou a reestruturação de suas dívidas financeiras.
No processo de reestruturação, a QG S/A assumiu dívidas de suas subsidiárias, alongando o prazo por 18 anos,
considerando um ano de carência de juros e início de amortização no segundo semestre de 2021, da mesma forma
do alongamento de suas dívidas.
Modalidade
Escritura/contrato Juros Remuneratórios 31.12.2020 31.12.2019
CCB ............................................................
Privada
130% CDI
140.358
139.416
Debêntures .................................................
Pública
130% CDI
296.795
292.996
Debêntures .................................................
Privada
130% CDI
368.579
348.214
66.946
60.390
Debêntures .................................................
Perpétua (juros)
100% CDI
872.678
841.016
16. Obrigações Fiscais, Salários e Encargos Sociais
Consolidado
Controladora
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2019
Não
Não
Não
Não
Circucircu- Circucircu- Circucircu- Circucirculante
lante
lante
lante
lante
lante
lante
lante
Obrig. fiscais s/ faturamento (i)........... 19.681
- 20.442
- 19.623
- 18.962
Parcel. impostos/contribuições ...........
102
156
121
156
102
156
121
156
Retenções de impostos terceiros (ii) .. 26.214
- 13.830
9.554
- 10.128
Obrigações fiscais - diferido (iii) .........
328 40.315
- 29.857
- 40.315
- 27.743
Obrig. fiscais s/ rec. financeiras..........
13
651
127
109
Obrig. fiscais s/ lucro .......................... 4.911
2.726 22.497
51.259 43.197 57.541 30.013 29.406 40.471 29.320 27.899
Salários e encargos sociais ................ 25.162
- 28.726
- 22.804
- 24.429
Provisões trabalhistas ........................ 24.993
- 28.325
- 20.946
- 22.806
50.155
- 57.051
- 43.750
- 47.235
101.414 43.197 114.592 30.013 73.156 40.471 76.555 27.899
(i) Refere-se basicamente aos tributos federais, estaduais e municipais sobre a receita bruta. (ii) Refere- se
basicamente aos tributos retidos sobre prestação de serviço de terceiros. (iii) Refere-se basicamente aos tributos
PIS, COFINS e ISS, incidentes sobre a receita bruta, onde serão diferidos para o momento dos recebimentos das
faturas (regime de caixa). Estes tributos têm origem na prestação de serviços a órgãos da administração pública.
17. Outras Contas a Pagar
Consolidado
Controladora
Circulante
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Retenções contratuais (i).............................................................
44.950
41.774
44.950
41.774
Contratos de Arrendamento ........................................................
7.178
Outras obrigações (ii) ..................................................................
43.017
774
4.985
639
Total.............................................................................................
87.967
49.726
49.935
42.413
Não Circulante
Credores diversos (ii) ..................................................................
180.306
172.612
29.007
33.119
(i) Valores retidos de faturamento de terceiros, pela prestação de serviços com mão de obra visando resguardar o
caixa da companhia de possíveis litígios trabalhistas. (ii) Refere-se a investida Queiroz Galvao International, que
tem débitos com outras empresas no exterior, sem cláusulas de juros e correção.
18. Provisão para contingências: O prazo estimado para liquidação das provisões para contingências foi baseado
na melhor estimativa da Administração na data das demonstrações contábeis individuais e consolidadas. A
Companhia e suas controladas estão envolvidas em processos para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais considerados
como prováveis de perda. Os processos trabalhistas, basicamente envolvendo ex-empregados ou empresas
prestadoras de serviços, estão relacionados principalmente com pedidos de horas extras, intervalo intrajornada e
insalubridade, bem como seus reflexos e respectivos encargos e, quando aplicáveis, são amparados por depósitos
judiciais: a) A Companhia e suas controladas, igualmente, estão envolvidas em processos considerados como
prováveis de perda, devidamente contingenciados, assim demonstrados:
Consolidado
Controladora
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Sucursal Honduras .....................................................................
55.787
Guarany Siderurgia ....................................................................
4.465
CQG – Cível provável.................................................................
46.818
20.360
46.818
20.360
CQG – Trabalhista provável .......................................................
111.079
51.475
111.079
51.475
CQG – Fiscal provável ................................................................
47
47
47
47
162.409
127.669
157.944
71.882
A Companhia e suas controladas são partes em outros processos para os quais a Administração, com base na
avaliação de seus assessores legais, internos e externos, não constituiu provisão para riscos trabalhistas, tributários
e cíveis, por entenderem que os riscos são de perda possível. Esses processos são de naturezas cíveis e trabalhistas
e em 31 de dezembro de 2020 totalizam R$ 8.617.384 mil (R$1.532.241 mil em 31 de dezembro de 2019).
Tipo
Saldo
Cível
8.396.233
Trabalhista
136.815
Tributário
84.336
8.617.384
b) Depósitos judiciais – Os depósitos judiciais somam um total de R$ 70.874 em 2020 e R$ 64.240 em 2019.
Tipo
Controladora Consolidado
Depósitos Judiciais - Cível .....................................................................................
41.155
41.203
Depósitos Judiciais - Trabalhista ...........................................................................
22.206
22.805
Depósitos Judiciais - Tributário .............................................................................
6.863
6.866
70.224
70.874
19. Patrimônio Líquido: a) Capital social: O Capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2020,
é de R$ 1.941.170, dividido em 1.515.888.074 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal. Ata da
AGE realizada em 21/08/2020, aprovou a seguinte deliberação: Retificar a redação do item (a) das deliberações
aprovadas no âmbito da Ata da AGE datada de 17/12/2019, em face de erro material, de forma que a sua redação
passa a ser a seguinte: “(a) O aumento do capital social da Cia. no valor de R$ 683.461.911,77, mediante a
conversão de adiantamentos para futuro aumento de capital (“AFAC”) já realizados, passando o capital social
da Cia. de R$1.257.708.217,24 para R$1.941.170.129,01, mediante a emissão de 533.668.559 ações ordinárias
nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão aproximado de R$1,2807 cada uma, ações essas totalmente
subscritas e integralizadas, neste ato, pela acionista única da Cia., Queiroz Galvão S.A., passando o capital social da
Companhia a ser representado por 1.515.888.074.” b) Dividendos: De acordo com o Estatuto Social, é assegurado
aos acionistas da companhia um dividendo mínimo obrigatório de 3% do lucro líquido ajustado na forma legal.
c) Reserva legal: A reserva legal é constituída mediante apropriação de 5% do lucro líquido do exercício social, em
conformidade com o artigo 193 da lei nº. 6.404/76. d) Resultado por ação: Em 31de dezembro de 2020, o Prejuízo
por ação foi de (R$0,11), e em 2019 o Prejuízo por ação foi de (R$ 0,18).
31.12.2020
31.12.2019
Prejuízo atribuído aos acionistas controladores .........................................................
(163.031)
(268.629)
Quantidade de ações ................................................................................................. 1.515.888.074 1.515.888.074
Prejuízo por ação .......................................................................................................
(0,11)
(0,18)
e) Reservas de lucros a realizar: Em 25 de maio de 2011, a Construtora Queiroz Galvão S.A. emitiu 250 debêntures
conversíveis em ações com o Brazil XXI Fundo de Investimento em Participações (BRAZIL FIP). As Debêntures
são da forma nominativa, escritural e serão conversíveis a qualquer tempo a partir da data de emissão em ações
preferenciais, sem direito a voto, de emissão da Emissora (“Ações Preferenciais”). As Debêntures são da espécie
quirografária e têm prazo de vencimento indeterminado e estão registradas na rubrica de Reserva de lucros – Lucros
a realizar. Considerando os termos dos CPCs 38, 39 e 40, convergidos às IAS 39, IAS 32 e IFRS 7, a Administração
classificou as Notas Perpétuas Híbridas como instrumento patrimonial. A Administração entende, com base também
no posicionamento emitido pelo International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e aprovado pelo
International Financial Reporting Standards Board (IASB), que um incentivo ou a intenção da administração para
pagar não geram uma obrigação presente para a entidade e por isto não pode gerar classificação de um instrumento
financeiro como passivo financeiro. A Administração da Companhia observou ainda a prática internacional em relação
ao registro de instrumentos perpétuos de natureza similar, constatando que várias Companhias em vários países que
adotam as normas internacionais de contabilidade IFRS, como emitidas pelos IASB, apresentam tais instrumentos
como títulos patrimoniais. Adicionalmente, a Administração avaliou que a Companhia, conforme a Lei 6.404/76 inclui
os seus acionistas como parte da sua estrutura corporativa, mantém o direito de destinar os saldos de reservas
de lucros que eventualmente ultrapassem os limites legais/estatutários para aumento de capital, sem prejuízo do
dividendo mínimo obrigatório. f) Reserva de reavaliação: O valor da reavaliação do ativo imobilizado é a diferença
entre o valor líquido contábil do bem e o valor de mercado, com base em laudo técnico elaborado por três peritos ou
entidade especializada. A partir de 01.01.2008, a Reserva de Reavaliação foi extinta, por força da Lei 11.638/2007.
O saldo remanescente nesta rubrica refere-se a terrenos e à marca, os quais não sofrem os efeitos da amortização.
O efeito trazido ao balanço consolidado da companhia tem origem na controladora (Construtora Queiroz Galvão
S.A.). g) Ajuste de avaliação patrimonial: Refere-se basicamente a reavaliação para bens do ativo imobilizado
custo atribuído (‘’deemed cost’’) efetuado em 2007, na adoção inicial conforme CPC 37. A adoção do custo atribuído
é aplicável somente na adoção inicial, não sendo admitida a revisão da avaliação em períodos subsequentes.
20. Receita Operacional Líquida
Consolidado
Controladora
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Receitas brutas
Receita Prestação de Serviços ................................................... 1.121.478 1.690.752 1.119.017 1.357.487
Receita Revenda Mercadorias ....................................................
24.896
3.326
3.326
Receita Venda Produção.............................................................
62.735
183.703
Ajuste IN SRF 21/79 ....................................................................
(7.279)
(32.027)
(7.279)
(32.027)
(44)
(78)
(44)
(78)
Abatimentos Incondicionais .........................................................
1.201.786 1.845.676 1.111.694 1.328.708
Impostos Incidentes
(84.280)
(68.230)
(81.111)
(63.809)
Total da receita líquida ................................................................ 1.117.506 1.777.446 1.030.583 1.264.899
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21. Custos e Despesas Administrativas
Consolidado
Controladora
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
(a) Custos
Custos de Materiais .....................................................................
(284.485) (436.041) (274.841) (326.132)
Custos de Pessoal.......................................................................
(318.737) (579.782) (315.759) (430.619)
Custos c/ Serviços Prestados......................................................
(273.731) (332.871) (266.313) (246.514)
Custos c/ Depreciação ................................................................
(32.389)
(63.792)
(12.054)
(16.687)
Custos gerais (i) ..........................................................................
(221.593) (180.486) (186.183) (126.113)
Total............................................................................................. (1.130.797) (1.592.972) (1.055.150) (1.146.065)
(b) Despesas Administrativas
Despesas c/ Pessoal ...................................................................
(57.157)
(80.880)
(44.462)
(71.609)
Despesas c/ Serviços Prestados .................................................
(35.361)
(85.655)
(16.068)
(39.519)
Outras Despesas (iii) ...................................................................
(36.823)
(1.615)
Despesas gerais (ii) .....................................................................
(65.017)
(50.422)
(21.369)
(22.328)
Total.............................................................................................
(194.358) (216.957)
(83.514) (133.456)
(i) Os custos gerais basicamente se referem a aluguéis, utilidades, seguros e custos com equipamentos. (ii) As
despesas gerais basicamente se referem a aluguéis, utilidades e seguros dos escritórios administrativos. (iii)
Referem-se basicamente à provisão para perdas de ativos de ativos realizado nas sucursais.
22. Outros Resultados Operacionais
Consolidado
Controladora
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Resultado na baixa do imobilizado (i)..........................................
96.987
41.409
9.429
11.367
Receitas eventuais ......................................................................
42.121
4.255
34.780
4.019
Provisões para contingências (líquidas) ......................................
(91.482)
(4.630)
(91.482)
Outros resultados (ii) ...................................................................
145.658
Perda no recebimento de créditos ..............................................
(179.952)
(75.613)
193.286
(138.918)
(47.273)
(60.227)
(i) Resultado na baixa do ativo imobilizado e intangível, por venda ou perda. O resultado da venda refere-se à
diferença entre o valor de venda e o custo líquido de aquisição do bem. (ii) Valores referentes à recuperação de
custos nos contratos operacionais da área internacional.
23. Resultado Financeiro, líquido
Consolidado
Controladora
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Receitas Financeiras
Rendimento aplicação financeira ................................................
2.023
28.162
1.374
4.020
Variação cambial ativa ................................................................
184.011
302.156
160.288
201.476
Variação monetária ativa .............................................................
54.228
63.153
31.732
28.400
Deduções sobre a receita financeira ...........................................
(1.637)
(1.637)
240.262
391.834
193.394
232.259
Despesas Financeiras
Encargos sobre financiamentos ..................................................
(45.552) (187.420)
(46.551) (106.562)
Variação cambial passiva ............................................................ (289.750) (309.578) (257.021) (297.945)
Outras despesas financeiras .......................................................
(15.605)
(75.343)
(10.066)
(17.795)
(351.907) (572.341) (313.638) (422.302)
Resultado financeiro líquido ........................................................ (111.645) (180.507) (120.244) (190.043)
24. Imposto de Renda e Contribuição Social – correntes e diferidos
a) Conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social corrente no resultado:
Controladora Locav
QGI BR QG Mineração Empresas exterior Consolidado
Contribuição social .......
(2.032)
(168)
(71)
(19)
(95)
(2.385)
Imposto de renda..........
(5.619)
(444)
(172)
(22)
(25.362)
(31.619)
IR/ CS diferido ..............
1.491
(1.259)
232
Total .............................
(6.160)
(612)
(243)
(41)
(26.716)
(33.772)
b) Conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social diferido - passivo:
Controladora
Guarany Empresas exterior Consolidado
Contribuição social ..........................................
44.153
17.597
1.740
63.490
Imposto de renda.............................................
73.587
34.494
108.081
Total ................................................................
117.740
52.091
1.740
171.571
25. Gestão de Risco Financeiros: a) Considerações Gerais: As políticas de gerenciamento de risco da Companhia
e de suas controladas foram estabelecidas para identificar e analisar os riscos, definir limites de riscos e controles
apropriados e para monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas são
revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado e atividades do Grupo. As atividades da
Companhia e de suas empresas controladas as expõem a diversos riscos financeiros: risco de liquidez, risco de
crédito e exposição a risco de taxa de juros. A gestão de risco do Grupo concentra-se na imprevisibilidade dos
mercados financeiros e busca minimizar os potenciais efeitos adversos no seu desempenho financeiro. A gestão de
risco é pautada pela identificação, mensuração e mitigação dos riscos mapeados para todos os negócios do Grupo.
b) Gerenciamentos de Riscos: A Companhia e suas empresas controladas estão expostas: (i) a riscos de liquidez,
em virtude da possibilidade de não ter caixa suficiente para atender suas necessidades operacionais; (ii) aos riscos
de mercado, decorrentes de variações das taxas de juros e preços; e (iii) aos riscos de crédito, decorrentes da
possibilidade de inadimplemento de suas contrapartes em aplicações financeiras e contas a receber. A gestão
de riscos de liquidez, de mercado e de crédito se dá através de mecanismos de manutenção de caixa mínimo
e acompanhamento do mercado financeiro, buscando minimizar a exposição dos ativos e passivos, de modo a
proteger a rentabilidade dos contratos e o patrimônio.
26. Programa de Compliance: Com base na evolução e eficácia de seu Programa de Compliance, a CQG
conquistou em outubro de 2020 a recomendação de auditores externos para a Recertificação na ISO 37.001:2016
– Sistema de Gestão Antissuborno, iniciando, assim, mais um ciclo de auditoria de três anos. Os auditores também
recomendaram novamente a atestação de conformidade à norma ISO 19.600:2014, que trata de Diretrizes de
Sistema de Gestão de Compliance. Vale lembrar que, em 2017, a CQG foi a primeira empresa de seu segmento a
obter essa certificação. A CQG reforçou em 2020 sua participação e contribuição junto à Ação Coletiva promovida
pelo Pacto Global da ONU e pelo Instituto Ethos junto à cadeia de fornecedores da construção civil. A Ação Coletiva

tem por objetivo disseminar a cultura de integridade em toda a cadeia de valor do segmento e incentivar que
fornecedores e parceiros de negócio desenvolvam ações voltadas à implantação ou melhoria de programas de
integridade. Em 2020, foi realizada avaliação da efetividade da Matriz de Riscos de Compliance elaborada em 2018
pela consultoria Deloitte, tendo como parâmetro o resultado obtido pelo Canal de Denúncias no ano de 2019. Nesta
análise, com foco na adequação e melhoria do Programa de Compliance, foram também considerados eventuais
impactos ocasionados em virtude da pandemia da COVID-19 e implementadas diversas ações de resposta aos
riscos identificados. A empresa dedicou-se, ainda, à melhoria contínua do seu Programa de Compliance, através da
capacitação de novos Agentes de Compliance e da implementação do calendário de treinamentos e do Ciclo de
Palestras 2020, com temas de grande relevância ao Programa apresentados por especialistas externos. Ressaltese, por fim, que a evolução do Programa de Compliance pode também ser constatada através do resultado obtido
pela CQG no âmbito do “Guia Temático Ethos: Integridade, Prevenção e Combate à Corrupção”. Com base em
dados e informações referentes a 2019, conforme regramento do Guia, o Programa de Compliance da CQG obteve
em 2020 a nota 8,8, demonstrando a sua contínua evolução. Cabe informar que os dados apresentados resultam
da aplicação do Guia pela própria organização em regime de autoavaliação. O diagnóstico não tem, portanto, o
caráter de certificação, mas o objetivo consiste em proporcionar a reflexão, aprendizagem e melhoria das práticas
de Responsabilidade Social e Sustentabilidade da empresa. 27. Notícias Veiculadas: a) Operação Lava Jato: A
Construtora Queiroz Galvão S.A. (CQG) tem sido objeto de notícias veiculadas em diversos meios de comunicação,
no tocante às investigações em andamento relativas à operação denominada “Lava Jato”. Em razão disto, instaurou
processos de investigações internas e externas, visando identificar eventuais descumprimentos e/ou inobservâncias
à legislação aplicável às licitações públicas, as quais não produziram qualquer resultado que aponte irregularidades
deste gênero. Por consequência de depoimentos colhidos no âmbito da “Operação Lava a Jato”, alguns processos
administrativos e judiciais foram instaurados, visando apurar eventuais irregularidades. b) TCU: O Tribunal de
Contas da União, em sessão plenária de julgamento do processo de acompanhamento de auditoria de conformidade
de contratos, realizada em 22.03.2017, relativa ao Processo N. TC 016.991/2015-0 e apensos TC 011.765/2012-7
e TC 017.445/2016-7, tendo como entidade fiscalizada a Eletrobrás Termonuclear S.A., proferiu acórdão, onde
decidiu declarar a inidoneidade de 4 (quatro) das 7 (sete) empresas integrantes do consórcio contratado para
construção e montagem eletromecânica da Usina Angra 3, dentre elas a Companhia, “para participar, por 5 (cinco)
anos, de licitação na Administração Pública Federal.” A CQG havia interposto recurso denominado Pedido de
Reexame, o qual, no entanto, fora denegado em 20 de março de 2019, tendo sido rejeitados, ainda, embargos de
declaração face a essa decisão. Assim, a Companhia impetrou junto ao Supremo Tribunal Federal, em 11 de junho
de 2019, mandado de segurança contra a decisão do TCU, tendo sido o pedido liminar concedido em 8 de agosto
de 2019 para manter a suspensão dos efeitos jurídicos da decisão do Tribunal de Contas da União até o julgamento
final do mandado de segurança pelo STF, julgamento este que se iniciou junho de 2020, mas está suspenso até a
presente data, estando a liminar com seus efeitos vigentes. Por sua vez, no dia 30 de maio de 2018, nos autos do
processo TC 013.383/2017-5, que guarda relação com a licitação para as obras de implantação da Refinaria Abreu
e Lima (“RNEST”) no âmbito da Petróleo Brasileiro S.A., o TCU declarou a inidoneidade da CQG pelo prazo de 5
(cinco) anos para participar de licitação na Administração Pública Federal, bem como em certames promovidos por
estados e municípios cujos objetos sejam custeados mediante recursos federais repassados por força de
instrumentos de repasses pactuados. Igualmente ao caso tratado no parágrafo acima, a CQG apresentou Pedido de
Reexame ao TCU, recebido por este Tribunal com efeito suspensivo e ainda pendente de julgamento. O Tribunal se
pronunciou, ainda, nos autos do processo nº 036.694/2018-5 para declarar a inidoneidade da CQG para participar
de licitação promovida pela Administração Pública Federal pelo prazo de 3 (três) anos, bem como por entes
estaduais ou municipais onde haja repasse de recursos federais através da formalização de instrumentos de
repasse com a entidades públicas envolvidas nos certames. Esse processo se vincula a licitações promovidas pela
Petrobras para a realização de obras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR). Após a rejeição de Embargos
de Declaração pelo TCU em 30 de abril de 2019, a CQG apresentou, em 25 de junho de 2019, o chamado Pedido
de Reexame, tendo sido deferido efeito suspensivo ao referido Pedido, ocasião em que se mantêm suspensos os
efeitos da decisão de mérito do Tribunal. Em julho de 2020, o Pedido de Reexame foi julgado desprovido pelo TCU.
Contra essa decisão, a CQG interpôs novos Embargos de Declaração, recurso com efeito suspensivo, mantendo,
portanto, suspensos os efeitos da decisão de mérito do Tribunal. Sem prejuízo do cabimento dos respectivos
recursos administrativos, e conforme ocorrera no caso de Angra 3 acima, a CQG poderá recorrer ainda ao Poder
Judiciário com o intuito de suspender e/ou afastar as penalidades aplicadas por aquele Tribunal de Contas.
Atualizações: • REPAR: De efeito, em 24/02/2021, o TCU levou a julgamento os Embargos de Declaração
apresentados pela CQG, tendo-os desprovido, encerrando o procedimento na seara administrativa. A partir disso, a
CQG ingressou com Mandado de Segurança junto ao STF, requerendo liminar para a suspensão da sanção, diante
das diversas ilegalidades perpetradas pela Corte de Contas. Em 22/03/2021, em decisão monocrática do Min.
Roberto Barroso, foi concedida a liminar pleiteada para suspender integralmente a penalidade. Diante da decisão,
a sanção de inidoneidade aplicada pelo TCU para o projeto REPAR não opera qualquer efeito, estando a CQG apta
a licitar e contratar com qualquer esfera da Administração. • ANGRA: Em 30/03/2021, a Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal julgou, de forma definitiva, o Mandado de Segurança interposto contra a sanção de inidoneidade
aplicada pelo TCU no caso de Angra 3. Por maioria, o colegiado concedeu a ordem buscada no Mandado de
Segurança para anular a condenação da Corte de Contas. Diante desta decisão, a sanção aplicada no caso de
Angra não mais subsiste, garantindo à CQG a manutenção de sua plena capacidade de licitar e contratar com a
Administração. c) CGU: A CQG foi parte requerida perante a Controladoria Geral da União (“CGU”) no Processo
nº 00190.025830/2014-63 (“PAR”), onde sobreveio declaração de inidoneidade da CQG. Tal decisão adveio do
Processo Administrativo de Responsabilização que foi instaurado em 02/12/2014 com o propósito de apurar
supostas condutas presumidamente ocorridas em período anterior a 2014 no contexto das licitações e contratos
celebrados com a Petrobras. A CQG apresentou sua defesa em 25/04/2018. Porém, a CGU entendeu por bem
rejeitar as alegações de defesa da CQG e, em janeiro de 2020, propôs a declaração de inidoneidade da CQG para
participar de licitações promovidas pela Administração Pública, com fundamento no art. 87, IV da Lei n⁰ 8.666/1993.
Em face desta decisão, a CQG interpôs recurso administrativo (Pedido de Reconsideração), no qual postulou que a
decisão fosse reconsiderada tendo em vista as falhas incorridas pela Comissão na condução do processo, nas
conclusões insertas em seu Relatório Final e apontando a prescrição administrativa. Novamente a CGU rejeitou as
alegações da CQG. Por fim, em maio de 2020, a CQG ingressou na Justiça Federal do Distrito Federal com ação
judicial contra a decisão da CGU, tendo obtido liminar para suspender os efeitos da decisão da CGU. A decisão da
CGU, portanto, não possui eficácia e não gera qualquer impacto nos negócios em curso: execução dos contratos e
celebração de aditivos contratuais. Assim, a CQG permanece apta a participar de licitações e contratar com a
Administração Pública. É importante destacar que as atividades da Companhia não são diretamente afetadas pelas
decisões supramencionadas. Os contratos celebrados e vigentes, inclusive com a Administração Pública, igualmente
não sofrem qualquer descontinuidade em sua execução, nem tampouco é atingida a capacidade de seus
representantes legais de darem regular continuidade aos negócios e operações da Companhia.
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Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis, individuais e consolidadas,
da Construtora Queiroz Galvão S.A. (“Companhia”), identificadas como
controladora e consolidado, que compreendem o balanço patrimonial em
31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado,
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em
nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira, individual e consolidada, da Construtora Queiroz Galvão S.A. em
31 de dezembro de 2020, o desempenho individual e consolidado de suas
operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro
(IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (Iasb).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade
com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação a Companhia
e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
no Código de Ética Profissional do Contador e nas Normas profissionais
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.
Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional
Chamamos a atenção para a Nota Explicativa no 1 e para as demonstrações
contábeis, individuais e consolidadas, as quais indicam que a Companhia
vem incorrendo em prejuízos recorrentes e apresenta prejuízos acumulados
no montante de R$ 791.055 mil, no exercício findo em 31 de dezembro de
2020, decorrentes de dificuldades encontradas nas suas operações. Esses
fatores indicam e podem levar a existência de incerteza relevantes, que
podem levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade
operacional da Companhia. Nossa opinião não contém ressalva relacionada
a esse assunto.
Ênfases
a) Operação Lava jato
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 27 (a) às demonstrações
contábeis individuais e consolidadas, a Construtora Queiroz Galvão S.A.
(CQG) tem sido alvo de investigações no âmbito da operação denominada
“Lava Jato”, conforme noticiado. No contexto dessa operação, alguns
processos administrativos e judiciais foram instaurados, porém, até o
momento, não houve qualquer decisão em tais processos que afetem a
Companhia e as suas controladas e/ou seus representantes legais em sua
capacidade de dar prosseguimento normal às atividades da Companhia.
Até o presente momento, ainda não há como determinar se a Companhia
será afetada pelos resultados das referidas investigações e por quaisquer
de seus desdobramentos e suas consequências futuras. As demonstrações
contábeis individuais e consolidadas da Companhia não incluem quaisquer
efeitos que possam advir desses assuntos. Nossa opinião não está
ressalvada em relação a esse assunto.
b) Tribunal de Contas da União - TCU
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 27 (b) o TCU, em sessão
plenária de julgamento do processo de acompanhamento de auditoria de
conformidade de contratos, realizada em 22.03.2017, tendo como entidade
fiscalizada a Eletrobrás Termonuclear S.A., proferiu acórdão, onde decidiu
declarar a inidoneidade de 4 (quatro) das 7 (sete) empresas integrantes
do consórcio contratado para construção e montagem eletromecânica da
Usina Angra 3, dentre elas a Construtora Queiroz Galvão S.A (CQG), “para
participar, por 5 (cinco) anos, de licitação na Administração Pública Federal.”
A CQG havia interposto recurso denominado Pedido de Reexame, o qual,
no entanto, fora denegado em 20 de março de 2019, tendo sido rejeitados,
ainda, embargos de declaração face a essa decisão.
Ao longo do tempo a CQG tomou as medidas judiciais cabíveis e após a
rejeição de Embargos de Declaração pelo TCU em 30 de abril de 2019, a
CQG apresentou, em 25 de junho de 2019, o chamado Pedido de Reexame,
tendo sido deferido efeito suspensivo ao referido Pedido, ocasião em que se
mantêm suspensos os efeitos da decisão de mérito do Tribunal.

Em julho de 2020, o Pedido de Reexame foi julgado desprovido pelo TCU
contra essa decisão, e a CQG interpôs novos Embargos de Declaração,
recurso com efeito suspensivo, mantendo, portanto, suspensos os efeitos da
decisão de mérito do Tribunal.
Em 24/02/2021, o TCU levou a julgamento os Embargos de Declaração
apresentados pela CQG, tendo-os desprovido, encerrando o procedimento
na seara administrativa. A partir disso, a CQG ingressou com Mandado de
Segurança junto ao STF, requerendo liminar para a suspensão da sanção.
Em 22/03/2021, em decisão monocrática do Min. Roberto Barroso, foi
concedida a liminar pleiteada para suspender integralmente a penalidade.
Em 30/03/2021, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal julgou,
de forma definitiva, o Mandado de Segurança interposto contra a sanção
de inidoneidade aplicada pelo TCU no caso de Angra 3. Por maioria, o
colegiado concedeu a ordem buscada no Mandado de Segurança para
anular a condenação da Corte de Contas.
Até o presente momento, ainda não há como determinar se a Companhia
será afetada pelos resultados dos referidos processos e por quaisquer de
seus desdobramentos e suas consequências futuras. As demonstrações
contábeis individuais e consolidadas da Companhia não incluem quaisquer
efeitos que possam advir desses assuntos. Nossa opinião não está
ressalvada em relação a esse assunto.
c) Controladoria Geral da União – CGU
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 27 (c) a Construtora
Queiroz Galvão S.A. foi parte requerida perante a CGU no Processo
nº 00190.025830/2014-63 (“PAR”), onde sobreveio declaração de
inidoneidade da CQG. Tal decisão adveio do Processo Administrativo de
Responsabilização que foi instaurado em 02/12/2014 com o propósito de
apurar “suposto cometimento de ilicitudes concernentes ao pagamento de
propina” presumidamente realizados pela CQG “a funcionários/dirigentes da
PETROBRAS, bem como do conluio entre empresas do mesmo ramo de
atuação no contexto das licitações e contratos celebrados”, supostamente
ocorridas em período anterior a 2014.
A CQG apresentou sua defesa em 25/04/2018, porém a CGU entendeu
por bem rejeitar as alegações de defesa da CQG e, em janeiro de 2020,
propôs a declaração de inidoneidade da CQG para participar de licitações
promovidas pela Administração Pública, com fundamento no art. 87, IV da
Lei n⁰ 8.666/1993.
Em face desta decisão, a CQG interpôs recurso administrativo (Pedido de
Reconsideração), no qual postulou que a decisão fosse reconsiderada.
Por fim, em maio de 2020 a CQG ingressou na Justiça Federal do Distrito
Federal com ação judicial contra a decisão da CGU, tendo obtido liminar
para suspender os efeitos da decisão da CGU.
Até o presente momento, ainda não há como determinar se a Companhia
será afetada pelos resultados dos referidos processos e por quaisquer de
seus desdobramentos e suas consequências futuras. As demonstrações
contábeis individuais e consolidadas da Companhia não incluem quaisquer
efeitos que possam advir desses assuntos. Nossa opinião não está
ressalvada em relação a esse assunto.
Outros assuntos
Auditoria correspondentes ao exercício anterior
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019,
apresentados para fins de comparação, foram anteriormente examinados
por outro auditor independente que emitiu relatório datado de 25 de março
de 2020, sem modificação, contendo parágrafos de ênfase e incerteza
relacionado com a continuidade operacional com mesmos assuntos
descritos acima.
Conforme mencionado na Nota Explicativa 4, a Companhia realizou ajustes
e reclassificações, visando uma melhor apresentação das demonstrações
contábeis. Revisamos tais ajustes e reclassificações e não temos quaisquer
exceções quanto ao assunto. Não fomos contratados para auditar, revisar
ou aplicar quaisquer outros procedimentos sobre as demonstrações
contábeis individuais e consolidadas da Companhia referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2019 e, portanto, não expressamos opinião
ou qualquer forma de asseguração sobre essas demonstrações contábeis
tomadas em conjunto.
Responsabilidades da administração e da governança pelas
demonstrações contábeis individuais e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação
das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais
de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting
Standards Board (Iasb), e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a

administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração
das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma 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 contábeis individuais e consolidadas, independentemente se
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião.
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas.
• avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
Administração.
• concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião,
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia
a não mais se manterem em continuidade operacional.
• avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações
contábeis individuais e consolidadas representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
• obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para
expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e
consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre
outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências
significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido
identificadas durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 30 de março de 2021.

Grant Thornton Auditores Independentes
CRC SP 025.583/O-1

Marcio Romulo Pereira
CT CRC RJ 076774-O – 7
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RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO 2020
Aos Acionistas. A Energia Sustentável do Brasil Ltda. (“Companhia” ou “Jirau”),
atendendo aos compromissos societários e às boas práticas de governança e
transparência, apresenta o Relatório Anual da Administração, o qual acompanha
as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020, elaboradas em consonância com a legislação societária brasileira, com o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico e com as orientações
emanadas pelo Comitê de Procedimentos Contábeis do IBRACON, devidamente
auditadas e acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, indispensáveis para divulgar o desempenho da Companhia para a sociedade, investidores, financiadores, clientes e parceiros. A documentação que suporta as contas
ora apresentadas encontra-se acessível aos senhores acionistas, estando a Diretoria Executiva da Companhia à disposição para prestar os esclarecimentos
adicionais que eventualmente se tornem necessários. A Companhia e a Usina
Hidrelétrica Jirau. A Companhia é responsável pela construção, manutenção,
operação e venda da energia gerada pela Usina Hidrelétrica Jirau (UHE Jirau) na
forma de Produtor Independente de Energia, concessionário de uso do bem público. A concessão, pelo prazo de 35 anos, foi obtida em agosto de 2008, quando
a Companhia assinou o Contrato de Concessão após vencer o leilão organizado
pela ANEEL, ao oferecer a menor proposta de preço para venda da energia elétrica gerada pela usina e destinada aos consumidores cativos atendidos pelas concessionárias distribuidoras (Ambiente de Contratação Regulada - ACR), através
do Sistema Interligado Nacional – SIN, contribuindo significativamente com a modicidade tarifária para esses consumidores. A UHE Jirau foi construída com base
em princípios de sustentabilidade socioambiental, com a aplicação das melhores
práticas de implantação de grandes projetos, no relacionamento transparente com
as comunidades, e no cuidado com o meio ambiente, com uma matriz de energia
renovável e de baixo impacto ambiental na geração de energia elétrica, o que
proporcionou à Companhia a obtenção de todas as licenças ambientais para a
operação, e o enquadramento da Usina pela Organização das Nações Unidas
(ONU) no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Recebeu investimentos
da ordem de R$ 20 bilhões e adiciona 3.750 MW à capacidade instalada do sistema elétrico brasileiro. A Companhia possui estrutura acionária composta pelas
empresas ENGIE Brasil Participações Ltda., (40%), Mizha Energia Participações
S.A. - “Mizha”, subsidiária integral da Mitsui & Co. Ltda. (20%), Companhia Hidroelétrica do São Francisco – “CHESF” (20%) e Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil - Eletrobras CGT Eletrosul – “Eletrosul”
(20%). Governança Corporativa e Estrutura Organizacional. A administração
da Companhia é composta por um Conselho de Administração e uma Diretoria
Executiva. O Conselho de Administração é composto por dez membros efetivos
e respectivos suplentes, todos acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral,
todos com prazo de gestão de dois anos, admitida a reeleição, indicados pelos
acionistas na representatividade de suas participações acionárias. A Diretoria
Executiva é composta pelo Diretor Presidente, Diretor Financeiro, Diretor de Operação e Diretor Administrativo, que exercem suas funções em regime de tempo integral. O Conselho Fiscal, de caráter não permanente, é composto por três a cinco
membros e suplentes em igual número, eleitos pela Assembleia Geral. O Comitê
de Ética tem, por objetivo principal, orientar todas as áreas da Companhia acerca
de princípios e normas éticas e promover a divulgação e avaliação permanente
do Código de Ética e demais normas e Políticas relacionadas buscando, cada
vez mais, sua proximidade com a realidade e o dia-a-dia dos colaboradores, além
da aderência aos valores da Companhia e às melhores práticas do mercado. O
Comitê responsabiliza-se, ainda, pela coordenação dos procedimentos relativos
à análise e orientação em casos de dúvidas de interpretação nesse âmbito. A
atuação deste Comitê se dará de maneira sigilosa e independente na apuração
de denúncias de ações que estejam em desacordo com os termos e disposições
do Código de Ética, das Políticas, das normas vigentes e dos valores praticados
pela Companhia, relacionadas à temática ética, praticadas e/ou que envolvam
colaboradores, inclusive gestores e Administração, contratados, subcontratados,
terceirizados, representantes e demais partes ligadas à Jirau. As denúncias e pedidos de esclarecimentos são recebidos por meio de diferentes canais de acesso
disponibilizados pela Companhia. Atualmente é composto por cinco membros
indicados pela Diretoria Executiva e eleitos pelo Conselho de Administração da
Companhia, sendo os mandatos dos três membros permanentes de período indeterminado e os mandatos dos dois membros rotativos de dois anos, admitindo-se
reeleição. Os membros deste comitê não têm suplentes; excepcionalmente, no
caso de impedimento grave ou conflito, o membro em questão pode ser substituído temporariamente por outro representante, indicado pelos membros do Comitê
de Ética desimpedidos e ratificados pela Diretoria Executiva. O Código de Ética
da Companhia é aplicável a todo o público interno, desde a alta Administração
até estagiários e jovens aprendizes, estabelecendo um compromisso de conduta
a ser seguido no âmbito da Companhia, bem como, no relacionamento dos seus
colaboradores com órgãos de governo, concorrentes, fornecedores, prestadores
de serviço e demais parceiros externos. O ano de 2020. Verificou-se no início
deste exercício uma melhora nas afluências. Contudo, os ganhos de armazenamentos obtidos no primeiro semestre se esgotaram relativamente rápido em todo
o SIN – Sistema Interligado Nacional. Apesar da grande redução de carga observada durante os primeiros meses devido a pandemia de COVID-19, no quarto
trimestre deu-se uma acentuada deterioração do cenário hidrológico. As fontes
de geração hidrelétrica tiveram mais um ano de geração abaixo da garantia física,
dado refletido no Generation Scaling Factor – GSF, que fechou o ano em 83%. A
Companhia, contudo, aproveitou a oportunidade gerada pela queda momentânea
nas expectativas de preços do mercado e realizou 6 leilões de compra de energia,
sendo um deles de fontes incentivadas. Esse leilão deu origem a contratos de 15
anos de fornecimento (a partir de 2023), que proporcionarão hedge significativo
contra o GSF, a preços sustentáveis economicamente para Jirau. Além do leilão
de incentivadas, de longo prazo, foram realizados leilões de compra para o segundo semestre de 2020, além dos anos de 2021 e 2022. Os resultados dessas compras mitigaram parte do risco da empresa em 2020 e proporcionaram economia
na liquidação da CCEE de cerca de R$ 41 milhões. Desempenho Econômico e
Financeiro. A tabela a seguir apresenta os principais indicadores de desempenho
econômico-financeiro da Companhia em 2020:
Em milhares de Reais
2020
2019
Receita Operacional Líquida
2.676.045
2.568.049
Prejuízo do Exercício
(309.234)
(95.748)

radores permitirá a retirada de liminares que têm travado a liquidação da CCEE
desde 2015. Outro avanço importante, consubstanciado na Resolução 898/20,
diz respeito à garantia do alívio de exposição, no MRE, das energias alocadas
em outros submercados que constituem garantia física dos geradores. O cenário
comercial continua sendo muito desafiador para a UHE Jirau, especialmente no
enfrentamento do déficit estrutural de Geração Hidrelétrica x Garantia Física, sujeito a débitos expressivos nas liquidações mensais da CCEE. Endividamento
(valores em milhares de Reais). Em 31 de dezembro de 2020, a dívida bruta total
é representada pelos financiamentos obtidos junto ao BNDES e Consórcio de
Bancos Repassadores formado por Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil,
Itaú, Bradesco e Bando do Nordeste. O financiamento via repasse representa
uma proporção de 50% sobre o total da dívida.

A Companhia em conjunto com seus acionistas, com o BNDES, os seus fiadores e
demais bancos credores celebraram a assinatura dos aditivos contratuais em 27 de
dezembro de 2019, cujas principais alterações são descritas a seguir: • Possibilidade de redução, a qualquer tempo até a exoneração das fianças dos acionistas, de
até 100% das quantidades de energia discriminadas nos CCVEs. • A Conta Reserva do Serviço da Dívida - CRSD é equivalente a três prestações do Serviço da Dívida mesmo na hipótese de não atingimento do ICSD mínimo. • A comprovação do
Índice de Cobertura do Serviço da Dívida de no mínimo 2 exercícios consecutivos,
dentre as condições para exoneração das fianças dos Intervenientes. Ressalvando
que, para fins de liberação das referidas garantias, não pode ter ocorrido, nesse
período, redução das quantidades de energia contratadas nos CCVEs. • Inclusão
de obrigação de aporte, por parte dos Intervenientes, dos recursos necessários à
recomposição do saldo mínimo da Conta Reserva do Serviço da Dívida - CRSD,
em até 60 dias da data em que se tenha observado qualquer insuficiência de recursos, até a liquidação financeira de ambos os contratos de financiamento. • A
Companhia obteve a suspensão temporária do pagamento integral do serviço da
dívida ao BNDES e demais bancos repassadores, pelo período de seis meses, em
conformidade com o pacote de medidas emergenciais anunciado pelo Governo
Federal. A carência da parcela direta teve início em maio de 2020 e seu pagamento
será retomado em novembro de 2020. Já a liquidação mensal da parcela indireta
paga aos bancos do consórcio foi suspensa a partir de julho de 2020 e será retomada em janeiro de 2021. Haverá a capitalização do saldo devedor sem que haja
alteração do prazo de amortização da dívida ou taxas de juros dos contratos. O
benefício promoverá alívio imediato no fluxo de caixa da Companhia, posto que o
total das parcelas suspensas, incluindo financiamentos direto e indireto, totalizam,
aproximadamente, R$580.000. • A Companhia obteve a prorrogação do prazo para
preenchimento integral em dinheiro depositado na CRSD até a comprovação do
atingimento das condições necessárias para a exoneração das fianças dadas em
garantia ao projeto. Para tal, a Companhia poderá apresentar e manter válidas as
fianças bancárias, que somadas ao depósito em dinheiro equivalente a, no mínimo,
uma prestação do serviço da dívida, totalizem o saldo mínimo da conta reserva.
Em decorrência da concessão do standstill, verificou-se uma melhora substancial
no índice de endividamento líquido da Companhia, que em 2020 foi equivalente a
8,6x (em 2019 era de 11,6x). Outro efeito positivo ocasionado por este advento foi o
aumento no Índice de Cobertura do Serviço da Dívida – ICSD. Por forças de contrato, este indicador deve se manter superior a cada exercício fiscal ao limite de 1,2x.
Em 2020, a Companhia apurou ICSD equivalente a 2,38x (em 2019 foi de 1,54x).
2020
2019
ICSD
2,38
1,54
ICSD ajustado
1,18
0,93
*O ICSD ajustado de 2020 desconsidera qualquer efeito positivo advindo da concessão do standstill, ou seja, considera para fins de demonstração como seria a
realização do índice caso o serviço da dívida fosse realizado de acordo com as
condições vigentes de contrato exceto a carência excepcionalmente concedida.
Já o ICSD ajustado de 2019 desconsidera qualquer efeito de provisão ou redução
ao valor recuperável para cálculo do referido índice. Este índice é calculado pela
equação Geração de Caixa da Atividade sobre o Serviço da Dívida com base nas
informações expressas nas demonstrações financeiras auditadas por empresas
registradas na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, em base anual: Geração
de Caixa da Atividade: (+) Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization – EBITDA (+) Provisão de Imposto de Renda e Contribuição Social
(-) PIS e COFINS sobre Rec. Bruta (Econômico) (+) PIS e COFINS Pagos. Serviço
da Dívida: (+) Amortização de principal, (+) Pagamento de juros. Desempenho
Operacional: Projetada para manter alto desempenho de suas turbinas para as diferentes vazões do rio, a UHE Jirau operou normalmente ao longo de 2020 mesmo
em cenário de pandemia ocasionada pela COVID-19. Em 2020, a UHE Jirau foi a
usina com a quinta maior geração do país com 1.723,41 MW médios e obteve índices de disponibilidade satisfatórios. ID – ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE. O ID de
60 meses, é calculado a partir dos valores apurados para os indicadores TEIFa 60
meses e TEIP 60 meses da usina. O seu valor de referência definido no contrato de
concessão da UHE Jirau é 99,50%. Em Janeiro de 2020, o valor da disponibilidade
60M foi de 99,28%. No primeiro quartil do ano apresentou decréscimo atingindo o
percentual de 99,14% em abril. Em seguida, este indicador voltou a subir chegando
a 99,22% em Novembro e mantendo-o em Dezembro. Conforme observado nos
demais indicadores, os valores inferiores foram afetados pela perda de carga apurada nos primeiros quatro meses do ano de 2020.
ID 60M - Usina

FID – FATOR DE DISPONIBILIDADE. O FID é a relação entre o ID 60M apurado e o seu valor de referência definido no contrato de concessão da UHE Jirau
(99,50%). Ele mostra o quão próximo do valor de referência está a disponibilidade da usina. Seu valor de referência é 1, ou 100%. Observou-se em Dezembro
que o FID se manteve igual em relação ao mês anterior com 0,9972 também
devido ao bom resultado mensal com todas as indisponibilidades programadas
e forçadas expurgadas em aproveitamento à restrição hídrica, devido ao período
de baixa afluência do rio Madeira.
FID - USINA

Atividades Socioambientais e Institucionais. Em 2020, foi dada continuidade ao desenvolvimento dos Programas Socioambientais da UHE Jirau e ao
atendimento às condicionantes da Licença de Operação (LO) nº 1097/2012
(1ª Renovação). Dentre as principais atividades realizadas em 2020, no âmbito dos Programas Socioambientais, destacam-se: i. Implantação dos marcos nas áreas de Área de Preservação Permanente (APP) da UHE Jirau; ii.
Entrega do Prédio mobiliado e equipado da Reserva Técnica Arqueológica da
Universidade Federal de Rondônia no âmbito do Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural; iii. Encerramento das Negociações
junto aos proprietários rurais interferidos pela nova mancha de inundação do
reservatório, com fechamento e pagamento de todas as negociações administrativas, que não apresentavam questões judiciais e recusas; iv. Tratativas
com pescadores e instituições regulamentadoras sobre a implementação do
barco de processamento de pescado; v. Entrega do Ponto de Apoio à Comercialização de Pescado em Nova Mamoré, equipado e mobilado à Colônia de
Pescadores Z13, conforme estabelecido no plano de trabalho do Subprograma
de Apoio à Atividade Pesqueira; vi. Encerramento das atividades de campo do
P&D Mansonia; vii. Atingida a marca de 1,2 milhão de peixes transpostos nos
sistemas de transposição da UHE Jirau; viii. Execução das obras de melhoria
do Sistema de Transposição de Peixes 2 (STP 2), tendo em vista o aumento da
cota operacional da UHE Santo Antônio; ix. Finalização da reforma e adequações do Galpão da Feira de Nova Mutum Paraná em parceria com a Prefeitura
Municipal de Porto Velho; x. Regularização Fundiária imóvel TD Flórida; xi.
Assinatura do Termo de Cooperação entre a ESBR e o ICMBio para realização
do Programa de Fauna através do programa MONITORA realizado no PARNA
Mapinguari e execução dos itens referente ao primeiro ano do acordo; xii. Primeiro desembolso da Compensação Ambiental da UHE Jirau; xiii. Manutenção
do monitoramento das áreas do reservatório através de imagens de satélite da
Plataforma Planet Explorer; xiv. Participação no grupo de trabalho que efetivou
o acordo com o DNIT para o lote 3, Termo de Acordo ESBR/DNIT – para conclusão do Encabeçamento Ponte Abunã na Rodovia BR-364/RO – Ref. Lote 03
(km 932 ao 937); xv. Participação no grupo de trabalho que está negociando
com a ANA um acordo técnico para efetivar as ações/atividades com cronograma de execução visando a definição de uma solução a ser adotada para comunidade de Abunã; xvi. Continuidade das ações dos atendimentos necessários
aos pacientes beneficiados na 3ª Missão da Operação Sorriso em Porto Velho;
xvii. Realização, por liberalidade, de 05 Projetos de Combate ao Coronavírus
(COVID-19) em benefício das comunidades das áreas de influência da UHE
Jirau (comunidades urbanas como Nova Mutum Paraná, Vila Jirau, Abunã,
Linhas diversas, comunidades de pescadores em Abunã, Fortaleza do Abunã,
Nova Mamoré, Guajará Mirim; comunidades indígenas e Secretarias de Saúde
do Estado e do Município de Porto Velho); xviii. Atualização de todos os itens
pertinentes a área ambiental do banco de dados da IUS Natura; xix. Elaboração
do Projeto Básico Ambiental relativo aos 29 Programas Socioambientais com
proposta de escopo para a fase de Operação da UHE Jirau; xx. Elaboração
do 1º relatório anual (1ª renovação) dos Programas Socioambientais da UHE
Jirau em atendimento a Licença de Operação no 1097/2012; xxi. Realização
do Seminário com o IBAMA referente aos Programas Socioambientais da UHE
Jirau; xxii. Realização do 1º Workshop do P&D Metodologias sustentáveis
para repulsão da ictiofauna do tubo de sucção das unidades geradoras (PD06631-0009/2019); xxiii. Elaboração e edição do guia de coleta de sementes
para fins de recomposição de áreas; e xxiv. Atualização das planilhas de aspectos e impactos ambientais relativos ao empreendimento. Atividades de
Pesquisa e Desenvolvimento. Em conformidade com a Lei nº 9.991/2000 e
suas posteriores revisões, as concessionárias de serviços públicos de geração
de energia elétrica, devem aplicar, anualmente, um percentual mínimo de sua
Receita Operacional Líquida – ROL em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica – P&D, segundo regulamentos
estabelecidos pela ANEEL. Compete às empresas definir o plano estratégico
de investimento em P&D, no qual deve constar as linhas e temas de pesquisa e
geri-los em consonância com os objetivos dos projetos a serem desenvolvidos,
submetendo-os para avaliação final da ANEEL através do Sistema de Gestão
de P&D após a conclusão deles. Em 2020, os valores relacionados a obrigação
legal de P&D tiveram a seguinte destinação: • R$ 49,7 milhões para o Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) – Obrigação
Legal. • R$ 24,8 milhões para o Ministério de Minas e Energia (MME) – Obrigação Legal. Adicionalmente às obrigações legais foram investidos R$ 8,2 milhões em projetos em andamento, propostos pela Companhia, sobre os temas
apresentados na tabela a seguir:
Projetos: Valores em milhares de Reais
Despacho Utimizado UHE
2.726
Desenvolvimento Experimental de Gêmeo Digital para Usinas
Hidrelétricas
1.838
ICTIOFAUNA
1.395
Projeto de Gestão P&D
721
Dinâmica comportamental de Mansonia spp. – MANSONIA
554
Estudo da Interação Transitória em Alta Frequência – VFTO
550
Monitoramento Sedimentométrico
245
Metalização das Pás das Turbinas de Unidades Geradoras
195
Total Investido
8.224
Recursos Humanos. Em dezembro de 2020, a Empresa encerrou o ano com
289 empregados e as contratações realizadas foram em caráter de substituição
de profissionais. A formação e a capacitação dos colaboradores são reflexos
diretos dos Valores da Empresa (Ética, Trabalho em Equipe, Integridade, Comprometimento e Austeridade) em alinhamento com o crescimento sustentável do
negócio, valorizando a melhoria contínua das áreas frente as atividades realizadas pela empresa. Nesse sentido, em 2020, foram realizadas 10.699 horas de
treinamentos, com destaque para os treinamentos oferecidos para as áreas de
Proteção e Transformadores, Elétrica, Mecânica e Operação. Ainda no âmbito
das capacitações, a Companhia também proporcionou o desenvolvimento de
lideranças por meio do Fórum de Líderes que contribuiu para o aperfeiçoamento
dos gestores e dos processos relacionados ao modelo de negócio da empresa,
além de trazer iniciativas estratégicas para desdobramento de metas e reflexão
sobre as questões relacionadas a liderança.
Maurício Stolle Bähr Presidente do Conselho de Administração
Edson Luiz da Silva Diretor Presidente

Com a finalidade de possibilitar a reconciliação do Prejuízo do Exercício com o
EBITDA, apresentamos a tabela abaixo:
Em milhares de Reais
2020
2019
Prejuízo do Exercício
(309.234)
(95.748)
IR e CS Diferidos
(155.122)
(55.928)
Resultado Financeiro
782.909
969.429
Depreciação e Amortização
819.433
811.058
EBTIDA
1.137.986
1.628.811 Com a disponibilidade acumulada alcançada de 99,22%, A UHE Jirau foi a usina
Reversão da provisão ao valor recuperável
(748.461) de maior disponibilidade entre as hidrelétricas do país em 2020. Ranking das dez
EBTIDA ajustado*
1.137.986
880.350 usinas hidrelétricas com maior índice de disponibilidade em 2020:
Margem EBITDA
42,5%
63,4%
USINA
ID (%)
Margem EBITDA ajustada
42,5%
34,3%
1º
UHE JIRAU
99,22%
*O EBITDA ajustado desconsidera qualquer efeito de provisão ou redução ao
2º
JURUMIRIM
99,22%
valor recuperável do ativo permanente da Companhia.
3º
RETIRO BAIXO
98,91%
Perspectivas. Em 2021 há muita expectativa em torno das chuvas esperadas
4º
S.DO FACAO
98,89%
até abril, já que os armazenamentos das principais usinas hidrelétricas brasi5º
UHE MONJOLINHO
98,50%
leiras seguem em condições críticas. O replecionamento dos níveis de arma6º
U.C NOVOS
98,50%
zenamento até o final do período úmido é fundamental para o custo do déficit
7º
CAPIVARA
98,34%
energético hidrelétrico refletido no GSF, hoje estimado em valor próximo ao
8º
CHAVANTES
98,29%
realizado em 2020. A regulamentação do setor elétrico também teve avanços
9º
LAJEADO
98,28%
importantes no final de 2020, com a regulamentação das compensações pelo
10º U.BARRAGRANDE
98,18%
GSF por motivos não hídricos. A extensão de concessão dada aos diversos geDEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO SOCIAL DE 2020 e 2019 (Valores Expressos em Milhares de Reais)
2020
2019
5) Indicadores do Corpo Funcional
2020
2019
1) Base de Cálculo
Valor (R$ MIL)
Valor (R$ MIL)
Empregados no final do período
289
293
Receita Líquida (RL)
2.676.045
2.568.049
N° de Terceirizados
Resultado Operacional (RO)
394.342
172.279
Folha de Pagamento Bruta (FPB)
53.256
56.705
Escolaridade dos empregados
119
128
Valor
%Sobre %Sobre Valor (R$ %Sobre %Sobre Superior e extensão universitária
2) Indicadores Sociais Internos
(R$ MIL)
FPB
RL
MIL)
FPB
RL
2o grau
164
163
Alimentação
3.384
6,35%
0,13%
3.014
5,31%
0,12%
1o grau
6
2
Encargos sociais compulsórios
13.299
24,97%
0,50%
14.796
26,09%
0,58%
Faixa etária dos empregados
Previdência privada
1.333
2,50%
0,05%
1.267
2,23%
0,05%
Abaixo de 30 anos
69
85
Saúde
7.483
14,05%
0,28%
7.359
12,98%
0,29%
Capacitação e desenvolvimento profissional
301
0,56%
0,01%
551
0,97%
0,02%
De 30 até 45 anos
190
172
Outros
938
1,76%
0,04%
1.347
2,37%
0,05%
Acima de 45 anos
30
36
Vale Transporte
26
0,05%
0,00%
59
0,10%
0,00%
Admissões durante o período
29
29
Total - Indicadores Sociais Internos
26.764
50,25%
1,00%
28.393
50,07%
1,11%
56
56
Valor (R$ %Sobre %Sobre Valor (R$ %Sobre %Sobre Mulheres que trabalham na empresa
% de cargos gerenciais ocupados por mulheres em relação ao nº total de mulheres
14,89%
16,00%
3) Indicadores Social Externos
MIL)
RO
RL
MIL)
RO
RL
Educação
1.550
0,39%
0,06%
2.405
1,40%
0,09%
% de cargos gerenciais ocupados por mulheres em relação ao nº total de gerentes
27,59%
22,50%
Cultura
7
0,00%
0,00%
26
0,01%
0,00%
Negros que trabalham na empresa
15
13
Total - Indicadores Sociais Externos
1.556
0,90%
0,06%
2.431
1,41%
0,09%
%
de
cargos
gerenciais
ocupados
por
negros
em
relação
ao
no
total
de
negros
0%
0%
4) Indicadores Ambientais (Relacionados Valor (R$ %Sobre %Sobre Valor (R$ %Sobre %Sobre
Portadores de deficiência física
11
11
com a operação da empresa)
MIL)
RO
RL
MIL)
RO
RL
Em Programas e/ou projetos externos
59.118
14,99%
2,21%
58.331
33,86%
2,27%
Dependentes
510
494
6) Informações Relevantes quanto ao Exercício da Cidadania Empresarial
2020
2019
42,71
42,34
Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa
0
0
Número total de acidentes de trabalho
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos
(x)
()
(x)
()
pela direção
direção e gerências
pela direção
direção e gerências
Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos
()
(x)
()
(x)
pela direção
direção e gerências
pela direção
direção e gerências
A previdência privada contempla
()
(x)
()
(x)
pela direção
direção e gerências
pela direção
direção e gerências
A participação nos lucros ou resultados contempla
()
(x)
()
(x)
pela direção
direção e gerências
pela direção
direção e gerências
Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa
()
(x)
()
(x)
não são considerados
são sugeridos
não são considerados
são sugeridos
Quanto à participação dos empregados em programas de trabalho voluntário, a empresa
()
(x)
()
(x)
não se envolve
apóia
não se envolve
apóia
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores em milhares de reais - R$)
Nota expliATIVOS
cativa
31/12/2020 31/12/2019
CIRCULANTES
Caixa e equivalentes de caixa
4
509.778
122.422
Clientes
5
305.098
275.912
Almoxarifado
6
47.938
46.506
Tributos compensáveis
7
111.154
244.136
Despesas antecipadas
8
22.789
22.353
Outros ativos circulantes
9
25.915
17.552
Total dos ativos circulantes
1.022.672
728.881
NÃO CIRCULANTES
Realizável a longo prazo:
Depósitos vinculados
10
307.934
104.308
Despesas antecipadas
8
76.223
97.288
Tributos compensáveis
7
8.804
24.413
Tributos diferidos
11
1.231.536 1.076.414
Depósitos judiciais
12
3.100
2.097
Imobilizado
13
18.335.655 19.134.029
Intangível
14
92.177
98.327
Total dos ativos não circulantes
20.055.429 20.536.876
TOTAL DOS ATIVOS
21.078.101 21.265.757
PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTES
Fornecedores
15
20.636
24.881
Financiamentos
16
535.813
446.741
Salários, encargos e provisões
9.325
9.178
Tributos a pagar
17
4.729
3.049
Contas a pagar
18
285.687
305.181
UBP a pagar
19
15.384
15.037
Provisão para custos ambientais
20
44.195
71.364
Provisão para contingências
21
8.279
7.638
Outros passivos circulantes
23
54.658
43.068
Total dos passivos circulantes
978.706
926.137
NÃO CIRCULANTES
Fornecedores
15
4.436
8.158
Financiamentos
16
10.098.999 10.035.991
Contas a pagar
18
139.675
134.729
UBP a pagar
19
130.607
127.243
Provisão para custos ambientais
20
483.265
496.587
Provisão para contingências
21
25.955
31.063
Adiantamento para Futuro Aumento
de Capital - AFAC
22
337.000
Outros passivos não circulantes
23
9.393
13.550
Total dos passivos não circulantes
10.892.330 11.184.321
TOTAL DOS PASSIVOS
11.871.036 12.110.458
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
24
11.673.710 11.312.710
Prejuízos acumulados
(2.466.645) (2.157.411)
Total do patrimônio líquido
9.207.065 9.155.299
TOTAL DOS PASSIVOS E DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
21.078.101 21.265.757
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores em milhares de reais - R$)
Nota explicativa 31/12/2020 31/12/2019
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
25
2.676.045 2.568.049
CUSTOS DA ENERGIA VENDIDA
26
(2.281.703) (2.395.770)
LUCRO BRUTO
394.342
172.279
DESPESAS GERAIS E
ADMINISTRATIVAS
26
(77.513)
(94.227)
Pessoal
(20.106)
(20.176)
Administradores
27
(11.786)
(13.879)
Outros gastos administrativos
(45.621)
(60.172)
RESULTADO FINANCEIRO
28
(782.909) (969.429)
Receitas financeiras
14.732
11.050
Despesas financeiras
(797.641) (980.479)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS)
OPERACIONAIS
1.724
739.701
Reversão para perda na realização do
imobilizado
748.461
Outras despesas operacionais
29
(29.607)
Outras receitas operacionais
1.724
20.847
PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE
RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
(464.356) (151.676)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
11
155.122
55.928
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
155.122
55.928
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
(309.234)
(95.748)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores em milhares de reais - R$)
31/12/2020 31/12/2019
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO
Prejuízo do exercício
(309.234)
(95.748)
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO (309.234)
(95.748)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores em milhares de reais - R$)
Capital Prejuízos
subscrito e acumu- laintegralizado
dos
Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 10.469.710 (2.061.663) 8.408.047
Integralização de capital
843.000
- 843.000
Prejuízo do exercício
(95.748) (95.748)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 11.312.710 (2.157.411) 9.155.299
Integralização de capital
361.000
- 361.000
Prejuízo do exercício
- (309.234) (309.234)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 11.673.710 (2.466.645) 9.207.065
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Valores em milhares de reais - R$, exceto se mencionado de outra forma)
1. CONTEXTO OPERACIONAL. 1.1. A Companhia. A Energia Sustentável do
Brasil S.A. (“ESBR” ou “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital
fechado, com sede na cidade do Rio de Janeiro - RJ, Av. Presidente Wilson, 231
– sala 2904, constituída em 15 de julho de 2007, com filial em Porto Velho - RO, na
Rodovia BR-364 - km 824 - Jaci Paraná, constituída em 12 de dezembro de 2009.
A Companhia tem como objeto social a construção (já concluída) e exploração
comercial da Usina Hidrelétrica Jirau (“UHE Jirau”), em consonância com as
regras emanadas do Edital de Leilão nº 05/2008 do empreendimento, Contrato de
Concessão nº 002/2008-MME-UHE JIRAU e respectivo termo aditivo e demais
regras aplicáveis. As atividades da Companhia são regulamentadas principalmente
pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, vinculada ao Ministério de
Minas e Energia - MME. O prazo de duração da Companhia, previsto no estatuto
social, será a princípio de 35 anos (até 13 de agosto de 2043), contados da data de
assinatura de seu Contrato de Concessão (13 de agosto de 2008). O prazo poderá
ser prorrogado e alterado de modo a acompanhar o prazo de vigência da
concessão da UHE Jirau. Em setembro de 2013, teve início a operação comercial
da primeira unidade geradora (UG) da UHE Jirau. Com a publicação do Despacho
nº 3.032 da ANEEL, de 22 de novembro de 2016, a UHE Jirau completou,
formalmente, sua motorização, ou seja, 50 unidades geradoras em operação
comercial. No dia 16 de dezembro de 2016, ocorreu a cerimônia de inauguração
da UHE Jirau, que reforça a segurança energética do país com 3.750 MW. 1.2.
Continuidade operacional. A Companhia vem acumulando prejuízos recorrentes
registrados em seu patrimônio líquido - R$2.466.645 em 31 de dezembro de 2020
(R$2.157.411 em 31 de dezembro de 2019), decorrentes dos impactos da
exposição aos preços do mercado de curto prazo sobre os efeitos do GSF, situação
que a Companhia vem buscando solucionar através da recomposição do portfólio
de energia mediante a celebração de contratos de compra de energia.
Adicionalmente, destacam-se os impactos financeiros de seus financiamentos
advindos da concessão de carência de seis meses para retorno da amortização do
serviço da dívida pelos agentes financiadores (nota explicativa nº 16). Essa
concessão foi preponderante para a reconstituição do capital circulante líquido
positivo (CCL) de R$10.544 em 31 de dezembro de 2020 (R$197.256 em 31 de
dezembro de 2019). A Companhia prevê que obterá recursos suficientes para
equalizar o (CCL negativo) que historicamente tem demonstrado, conforme
descrito abaixo: As obrigações de aportes dos acionistas da Companhia vêm
sendo cumpridas e asseguradas, bem como o atendimento de requisitos
acordados no contrato de suporte de acionistas firmado no âmbito do financiamento
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e
demais bancos repassadores, que também obrigam os acionistas, até a liquidação
das obrigações deste contrato, a fazerem aportes na Companhia sempre que
necessário. O Acordo dos Acionistas prevê que os acionistas concordem com a
realização de aumentos de capital da Companhia, no valor correspondente ao
montante total dos recursos que por eles deverão ser aportados para a implantação
da UHE Jirau (já concluída) e prestação da Garantia de Fiel Comprimento e outros
compromissos previstos no edital do leilão. A Administração da Companhia, em
conjunto com seus acionistas, tem como estratégia para mitigação do risco
hidrológico e da exposição do seu balanço energético, a realização de leilões para
aquisição de energia. Ao longo do ano foram realizados certames que possibilitaram
a mitigação desta exposição, graças a redução significativa no PLD ocasionada
pela pandemia da COVID-19. 1.2.1. Efeito do novo Coronavírus (COVID-19) nas
demonstrações financeiras da Companhia. Desde janeiro de 2020, a ESBR vem
monitorando a evolução e prováveis impactos da COVID-19 sobre as operações,
atividades e negócios da Companhia. A atenção aos possíveis impactos,
monitoramento e acompanhamento de riscos, assim como iniciativas de prevenção
foram intensificadas a partir de março de 2020, mês de agravamento da pandemia
no Brasil, mediante a instalação de um comitê de crise específico para os efeitos
da pandemia, de forma a manter as atividades operacionais, a continuidade da
geração de energia, fundamental e necessária para o país, assim como cumprir as
recomendações e determinações do Ministério da Saúde do Brasil, dos governos
dos Estados do Rio de Janeiro e de Rondônia, protegendo a saúde de seus
profissionais e dos terceiros prestadores de serviço, seja nos escritórios do Rio de
Janeiro, como nas instalações da usina. Dentre as medidas tomadas para garantir
o pleno funcionamento da UHE Jirau e reduzir a exposição dos colaboradores ao
COVID-19, a ESBR adotou a modalidade de trabalho remoto (“home office”) para
todas as funções aplicáveis, mantendo o trabalho presencial apenas para as
funções essenciais, notadamente aquelas relacionadas à operação e manutenção
da usina. Ainda com relação a essas últimas, foram adotadas medidas de
monitoramento constante da saúde dos trabalhadores, de forma a permitir a
antecipação de quaisquer ações necessárias à preservação da saúde destes
profissionais. Economicamente, o advento da pandemia e as medidas de
isolamento social determinadas pelo governo resultaram em retração da atividade
econômica, com redução da demanda e consumo de energia elétrica. Se, por um
lado, esta redução contribui para a intensificação dos efeitos do GSF (“Generating
Scalling Factor”), por outro, resulta em significativa redução dos preços de curto de
prazo. Assim, considerando que a ESBR possui a totalidade de sua garantia física
contratada, a combinação destes fatores tende a ser positiva para a Companhia.
No que diz respeito aos clientes regulados, o Poder Executivo, MME e a ANEEL,
vêm adotando diversas medidas visando à mitigação dos efeitos da COVID-19 e
proporcionando injeção emergencial e urgente de liquidez no caixa das
distribuidoras mantendo-se a integridade dos contratos atuais e salvaguardando o
fluxo normal de recursos na cadeia do setor. Destaca-se a edição do Decreto nº
10.350/2020, de 18.05.2020, que criou a Conta COVID-19 permitindo a constituição
de empréstimo às distribuidoras para compensar as perdas geradas pela
pandemia, regulamentado pela ANEEL, por meio da Resolução nº 885/2020, de
23.06.2020, estabelecendo os critérios para a concessão do citado empréstimo e
fixando o seu valor teto setorial em R$15,1 bilhões. Este montante foi oferecido ao
setor elétrico pelos bancos financiadores, liderados pelo BNDES, para ser pago ao
longo dos próximos 60 meses, a ESBR não fez uso da referida linha de crédito. A
Companhia recebeu notificações de alguns de seus clientes no mercado regulado
(ACR), relativas a possíveis dificuldades das empresas distribuidoras em honrar
seus contratos de compra de energia, justamente em função da redução do
consumo, da retração econômica e eventual inadimplências dos consumidores
finais. Esclarece-se, porém, que, até o momento, a Companhia não observou
inadimplência significativa e que as distribuidoras têm honrado integralmente seus
compromissos. Quanto aos contratos detidos no mercado livre (ACL), por serem
firmados com os acionistas da Companhia, não é esperado qualquer impacto no
faturamento. Com relação ao endividamento da Companhia, a ESBR obteve a
suspensão do pagamento integral do serviço da dívida do BNDES e demais
bancos repassadores, pelo período de seis meses, em conformidade com o
pacote de medidas emergenciais anunciado pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. A suspensão teve início em maio
de 2020 para o BNDES e em julho de 2020 para os demais bancos repassadores.
Estas suspensões promoveram alívio imediato no fluxo de caixa da Companhia
em montante aproximado de R$ 580 milhões (nota explicativa nº 16), o que
permitiram suportar eventuais inadimplências das distribuidoras. A Companhia
seguirá atenta ao tema da inadimplência, sendo certa a dependência do
comportamento e evolução econômica, para o qual o governo vem tomando
medidas específicas, de forma a manter a saúde do setor elétrico. Note-se que não
houve impacto material em seus negócios que pudesse modificar a mensuração
de seus ativos e passivos apresentados em suas Demonstrações Financeiras
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e até a data desta publicação.
1.3. A energia gerada e a garantia física da UHE Jirau. A UHE Jirau está localizada
no rio Madeira, município de Porto Velho, estado de Rondônia, bem como a
respectiva instalação das 3 (três) linhas de transmissão de 500 kV de interesse
restrito à usina. No leilão A-5/2008, o projeto básico inicial da UHE Jirau previa
originalmente um total de 44 Unidades Geradoras (UGs) na usina hidrelétrica, com
potência instalada de 3.300 MW, sendo a garantia física de energia (antigamente
denominada energia assegurada) de 1.975,3 MW médios, sendo repartida na

seguinte proporção: • 70% destinada ao Ambiente de Contratação Regulado ACR, conforme Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente
Regulado - CCEARs decorrentes do leilão A-5/2008, ao preço de R$71,37 por
MWh, referenciado a maio de 2008, sendo reajustado no mês de aniversário do
reajuste tarifário de cada distribuidora, pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE. • 30% destinada ao Ambiente de Contratação Livre - ACL. Por
meio da Portaria SPE/MME nº 26, de 1º de agosto de 2011, definiu-se em 209,3
MW médios o montante total da garantia física associada ao acréscimo de
capacidade instalada da UHE Jirau (+6 unidades geradoras totalizando 450 MW).
Este montante foi vendido no Leilão de Compra de Energia Elétrica Proveniente de
Novos Empreendimentos de Geração, denominado Leilão A-3, de que trata a
Portaria MME nº 113, de 1º de fevereiro de 2011, conforme determinado na
Portaria nº 26/2011. Desse modo, a UHE Jirau passou a contar com uma nova
garantia física de 2.184,6 MW médios. A garantia física adicional de 209,3 MW
médios foi vendida integralmente no ACR ao preço de R$102,00 por MWh,
referenciado a agosto de 2011, atualizado anualmente pelo IPCA.
Excepcionalmente, por se tratar de usina estruturante, a garantia física integral foi
obtida com a entrada em operação comercial da 33ª UG, marco alcançado em 31
de julho de 2015. Cabe destacar que o início efetivo da entrega de energia do
CCEARs do Leilão A-3/2011 ocorreu em maio de 2015. Em 10 de novembro de
2015, foi promulgada a Portaria SPE/MME nº 337, que concedeu à Companhia
uma revisão extraordinária da garantia física em função da revisão dos valores da
perda hidráulica da usina, aumentando a garantia física da UHE Jirau em 20,5 MW
médios, totalizando 2.205,1 MW médios. Do total da garantia física adicional de
20,5 MW médios, 18 MW médios foram vendidos no ACR, quando a Companhia
participou e se sagrou vencedora do Leilão A-1 de 2015, onde foram assinados
CCEARs com 22 distribuidoras. Os contratos tiveram vigência de 1º de janeiro de
2016 até 31 de dezembro de 2018. Em 2019 e 2020, este montante não foi
recontratado no ACL nem no ACR. Em 12 de junho de 2019, o MME publicou a
Portaria nº 144/2019, que definiu novos montantes de garantia física para a UHE
Jirau em função do reconhecimento da eficiência energética das unidades
geradoras da usina. A garantia física definida na Portaria depende da condição
operativa do reservatório da UHE Santo Antônio. Em 10 de fevereiro de 2020, o
MMEE publicou o Despacho Nº 1/2020/SPE determinando a aplicação do Anexo
III da Portaria MME 144/2019, que indica a garantia física de 2.111,6 MW médios
para a UHE Jirau. A eficiência energética das UGs representou um ganho de 6,5
MW médios para a usina. Em 31 de dezembro de 2020, o preço médio dos
CCEARs A-5/2008 é de R$134,29/MWh. Com relação aos CCEARs A-3/2011, o
preço vigente ao longo de 2020 é de R$162,92/MWh. 1.3.1. Concessão. No dia 12
de agosto de 2008, foi publicado no Diário Oficial da União - DOU a outorga pela
União (poder concedente) da concessão uso de bem público para exploração do
potencial de energia hidráulica do rio Madeira, no estado de Rondônia, para a UHE
Jirau. A concessão foi outorgada por um prazo de 35 anos, a partir da assinatura
do Contrato de Concessão nº 002/08 - MME-UHE Jirau, que ocorreu no dia 13 de
agosto de 2008. O referido contrato regula a exploração, pela Companhia, do
potencial de energia hidráulica localizado no rio Madeira, município de Porto
Velho, estado de Rondônia, nas coordenadas 9º19’52’’ de latitude Sul e 64°44’04’’
de longitude Oeste - UHE Jirau -, com potência instalada mínima de 3.300 MW,
bem como das respectivas instalações de transmissão de interesse restrito à usina
hidrelétrica. No dia 17 de setembro de 2012, foi firmado o 1º Aditivo ao Contrato de
Concessão da UHE Jirau, formalizando a ampliação da UHE Jirau (3.750 MW).
1.3.2. Questões ambientais. O órgão ambiental licenciador do empreendimento é
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA. Licença Prévia - LP: A LP nº 251/2007 foi emitida em 9 de julho de 2007.
Licenças de Instalação - LI: A Companhia obteve a LI nº 563/2008, referente à
implantação do Canteiro de Obras Pioneiro, em 14 de novembro de 2008. No dia
3 de junho de 2009, o IBAMA emitiu a LI nº 621/2009. Licença de Operação - LO:
a Licença de Operação - LO nº 1.097/2012 da UHE Jirau foi emitida em 19 de
outubro de 2012. Em 29 de agosto de 2019, emitiu a 1ª Renovação da Licença de
Operação (LO), disponibilizada em 3 de setembro de 2019, com validade de 10
anos. A Análise dessa 1ª Renovação da LO revela a redução positiva dos
Programas Socioambientais de 34 para 29, bem como a redução de 53 para 34
condicionantes, para manutenção desta Licença de Operação. 2.
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. 2.1. Declaração de
conformidade. As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo
apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As
práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na
legislação societária brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as
Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e
aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pelas normas da
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 2.2. Base de elaboração. Essas
demonstrações financeiras evidenciam todas as informações relevantes próprias
das demonstrações financeiras, as quais estão consistentes com as utilizadas pela
Administração na sua gestão. As demonstrações financeiras da Companhia foram
elaboradas com base no custo histórico, não havendo instrumentos financeiros
que, pelas normas deveriam ser mensurados pelo seu valor justo. Ativos e passivos
são classificados conforme seu grau de liquidez e exigibilidade e são classificados
como circulantes quando for provável que sua realização ou liquidação ocorra nos
próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em reais, que é a moeda
funcional da Companhia, e os valores apresentados (textos e tabelas) estão
expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de maneira diferente. 2.3.
Arrendamento Mercantil. Os arrendamentos mercantis financeiros que transferem
à Companhia todos os riscos e benefícios relativos à propriedade do item arrendado
são capitalizados no início do arrendamento mercantil pelo valor justo do bem
arrendado ou, se inferior, pelo valor presente dos pagamentos mínimos de
arrendamento mercantil. Sobre o custo são acrescidos, quando aplicável, os custos
iniciais diretos incorridos na transação. Os pagamentos de arrendamentos
mercantis financeiros são alocados a encargos financeiros e redução do passivo de
arrendamento mercantis financeiros, de forma a obter taxa de juros constante
sobre o saldo remanescente do passivo. Os encargos financeiros são reconhecidos
nas demonstrações do resultado. Os bens arrendados são depreciados ao longo
da sua vida útil estimada. Contudo, quando não houver razoável certeza de que a
Companhia obterá a propriedade no fim do prazo do arrendamento mercantil, o
ativo é depreciado ao longo de sua vida útil estimada ou no prazo do arrendamento
mercantil, dos dois o menor. A Companhia optou por utilizar as isenções propostas
pela norma para contratos de arrendamento cujo prazo se encerre em 12 meses a
partir da data da adoção inicial, e contratos de arrendamento cujo ativo objeto seja
de baixo valor. A Companhia possui arrendamentos de determinados equipamentos
de escritório (como impressoras e copiadoras) que são considerados de baixo
valor. Os arrendamentos considerados relevantes pela Administração da
Companhia foram contabilizados de acordo com o IFRS 16 (CPC06 - R2) Arrendamento Mercantil, a partir de sua aplicação. O requisito produziu os seguintes
impactos na contabilização dos ativos e passivos, conforme demonstrado abaixo:
Balanço patrimonial
31/12/2020 31/12/2019
ATIVOS
Imobilizado (ativo de direito de uso - locação de imóvel)
811
1.082
Despesa de depreciação / amortização
(180)
(271)
Total ativos
631
811
PASSIVOS
Circulante:
Outros passivos (Passivos de arrendamento)
300
300
Outros passivos (Encargos financeiros a apropriar)
(28)
(35)
Não circulante:
Outros passivos (Passivos de arrendamento)
400
600
Outros passivos (Encargos financeiros a apropriar)
(19)
(36)
Total passivos
653
829

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores em milhares de reais - R$)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
Nota exOPERACIONAIS
plicativa 31/12/2020 31/12/2019
Prejuízo do exercício
(309.234) (95.748)
Ajustes:
Depreciação e amortização
13 e 14
821.631 816.959
Juros provisionados
16
742.721 892.643
Resultado com transações na CCEE
283.916 (47.651)
Custos retardatários (OCPC 05)
7.328
19.309
Atualização de custos ambientais (AVP)
28
18.627
36.276
Repactuação “Generation Scaling Factor GSF” - prêmio de risco hidrológico
26
20.504
20.504
Atualização monetária do UBP
19
18.863
18.859
Despesas antecipadas
6.993
6.344
Provisão para contingências
(2.332)
6.813
Comissões sobre empréstimos
16
3.525
2.800
Baixa de imobilizado e intangível
1.187
825
Rendimentos de aplicação financeira
28
(9.809)
(1.804)
Atualização monetária
(5.593)
(4.873)
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
11
(155.122) (55.928)
Provisão (reversão) para perda na
realização do imobilizado
- (748.461)
Provisão (reversão)para créditos de
liquidação duvidosa
2
427
Créditos a receber
- (11.192)
Variação dos ativos e passivos operacionais:
Clientes
5
(29.188)
8.204
Créditos a receber
37.306
Almoxarifado
(1.432)
1.534
Despesas antecipadas
8
(6.868)
(5.833)
Depósito judicial
(1.003)
(303)
Outros ativos
(8.363)
(283)
Fornecedores
(7.967) (93.170)
Salários, encargos e provisões
147
(433)
Contas a pagar
(305.792)
69.372
Pagamento do UBP
19
(15.152) (14.724)
Pagamento de custos ambientais
20
(59.118) (58.331)
Tributos compensáveis
(37.498)
84.981
Pagamento de contingências
20
(2.135)
Tributos a pagar
194.964 (80.934)
Outros passivos
7.433
(4.945)
Caixa líquido gerado pelas atividades
operacionais
1.171.235 798.543
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTO
Depósitos vinculados
(193.817)
5.633
Aquisição de imobilizado
(17.318) (14.651)
Aquisição de intangível
14
(976)
(401)
Tributos compensáveis (aquisição de
(1.602) 125.113
imobilizado)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas
atividades de investimento
(213.713) 115.694
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTO
Adiantamentos para Futuro Aumento de
Capital - AFAC
22
24.000
337.00
Liberações de financiamentos
500
10.794
Pagamento de financiamentos (principal)
16
(216.225) (373.469)
Pagamento de financiamentos (juros)
16
(378.441) (861.907)
Caixa líquido aplicado nas atividades de
financiamento
(570.166) (887.582)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA NO
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
387.356
26.655
Caixa e equivalentes de caixa no início do
exercício
4
122.422
95.767
Caixa e equivalentes de caixa no fim do
exercício
4
509.778 122.422
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração de Resultado
31/12/2020 31/12/2019
Despesas gerais e administrativas:
Despesa com depreciação/ amortização
(180)
(271)
Resultado financeiro:
Despesa financeira
(24)
(47)
IMPACTO NO RESULTADO
(204)
(318)
• IFRIC 23 (ICPC 22) - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro. A
Companhia apurou prejuízo fiscal e não adota nenhum procedimento contábil
em desacordo com a legislação fiscal que possa oferecer risco de interpretação
divergente por parte do fisco. As contingências fiscais são suportadas pelo CPC
25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. 3. RESUMO DAS
PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS E USO DE ESTIMATIVAS E
JULGAMENTOS. Princípio geral. Os ativos, passivos e compromissos
monetários denominados em moedas estrangeiras foram convertidos para reais
pela taxa de câmbio da data do balanço. a) Caixa e equivalentes de caixa. São
mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e
são compostos por caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de
curto prazo com liquidez imediata e sem risco significativo de mudança de valor
de mercado. b) Depósitos vinculados. Sua finalidade é atender à garantia do
financiamento firmado junto ao BNDES e aos demais bancos repassadores,
devendo ser mantidas até o final do contrato. c) Contas a receber. São registrados
os valores a receber pelo faturamento da venda de energia. Registram-se
inicialmente pelo valor da venda e posteriormente pelo custo amortizado,
deduzidas da provisão para créditos de liquidação duvidosa. d) Contas a receber
de partes relacionadas. As contas a receber de partes relacionadas correspondem
aos valores a receber pelo fornecimento de energia no curso normal das
atividades da Companhia. Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a Companhia
não tem expectativa de perda sobre os recebíveis de partes relacionadas. e)
Almoxarifado. Os materiais de almoxarifado, classificados no ativo circulante,
bem como aqueles destinados a investimentos, classificados no ativo não
circulante - imobilizado, estão registrados ao custo médio de aquisição,
deduzidos de provisão para perda, quando aplicável, e não excedem seus custos
de reposição ou valores de realização. f) Despesas antecipadas. São
demonstradas pelos valores efetivamente contratados, deduzidos das
amortizações incorridas até a data do balanço. Durante o prazo de construção da
UHE Jirau, as amortizações de prêmios de seguros ligados às obras da usina
foram registradas em contrapartida ao ativo imobilizado. A partir de novembro de
2016, com a conclusão da UHE Jirau, as amortizações passaram a ser
registradas em contrapartida ao resultado. g) Tributos compensáveis.
Representam créditos fiscais de tributos pagos antecipadamente sobre a
aquisição de bens e serviços do ativo imobilizado, contabilizados quando da
ocorrência do fato gerador do crédito. Tais tributos, quando aplicável, são
atualizados conforme sua legislação. h) Tributação. h.1) Tributos correntes. O
imposto de renda e a contribuição social são baseados no lucro tributável do
exercício. O lucro tributável difere do lucro apresentado na demonstração do
resultado porque exclui receitas tributáveis ou despesas dedutíveis em outros
exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma
permanente. A provisão para imposto de renda e contribuição social é calculada
pela Companhia com base nas alíquotas vigentes no final de cada exercício do
relatório. h.2) Tributos diferidos. O imposto de renda e a contribuição social
diferidos (“tributos diferidos”) são reconhecidos sobre as diferenças temporárias,
no fim de cada exercício, entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas
demonstrações financeiras e as bases fiscais correspondentes usadas na
apuração do lucro tributável, incluindo saldo de prejuízos fiscais, quando
aplicável. Os tributos diferidos passivos são reconhecidos sobre todas as
diferenças temporárias tributáveis, e os tributos diferidos ativos são reconhecidos
sobre todas as diferenças temporárias dedutíveis, apenas quando for provável
que a Companhia apresente lucro tributável futuro em montante suficiente para
que tais diferenças temporárias dedutíveis possam ser utilizadas. Tributos
diferidos ativos e passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no
exercício em que se espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado,
com base nas alíquotas previstas na legislação tributária vigente na data do
balanço, ou quando uma nova legislação tiver sido substancialmente aprovada.
A mensuração dos tributos diferidos ativos e passivos reflete as consequências
fiscais que resultam da forma pela qual a Companhia espera, na data do balanço,
recuperar ou liquidar o valor contábil desses ativos e passivos. h.3) Imposto de
renda e contribuição social correntes e diferidos do exercício. O imposto de renda
e a contribuição social correntes e diferidos no resultado do exercício, exceto
quando estão relacionados com itens registrados em outros resultados
abrangentes ou diretamente no patrimônio líquido, caso em que os tributos
correntes e diferidos também são reconhecidos em outros resultados
abrangentes ou diretamente no patrimônio líquido, respectivamente. i) Depósitos
judiciais. São registrados inicialmente pelo montante depositado em juízo,
acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações financeiras.
Esses rendimentos são reconhecidos no resultado financeiro da Companhia. j)
Imobilizado e intangível. Os ativos que compõem o imobilizado estão registrados
ao custo de aquisição ou construção, incluindo gastos com pessoal, gastos
socioambientais e juros de empréstimos, todos diretamente atrelados à
construção da UHE Jirau, deduzidos de depreciação e perdas por redução ao
valor recuperável, quando aplicável. Como parte do processo de adoção de
novas práticas contábeis emitidas pelo CPC, a Companhia registrou o Uso de
Bem Público - UBP no ativo intangível e no passivo, a valor presente, na data de
assinatura do contrato de concessão da UHE Jirau (13 de agosto de 2008). O
contrato determinava que a Companhia deveria pagar, a título de UBP, do
primeiro ao último ano de concessão, o valor anual original, na data do contrato,
de R$7.873, atualizado anualmente pelo IPCA. Após o registro inicial, os saldos
do UBP são atualizados mensalmente, com base na taxa que reflete o custo
médio ponderado de capital da UHE Jirau quando da aquisição da concessão.
Com o início da operação comercial, começaram a ser pagas as parcelas do
UBP. As parcelas mensais de pagamento referentes ao período de agosto de
2020 a julho de 2021 são de R$1.282 (R$1.253 referente ao período de agosto
de 2019 a julho de 2020) correspondente ao período de atualização monetária
dos pagamentos. Dessa forma, não ocorre mais a capitalização dos encargos
financeiros sobre o passivo do UBP no ativo intangível e sim a amortização do
saldo no ativo, limitado ao prazo de concessão. A atualização ocorre apenas no
passivo, em que também são registradas as parcelas pagas, sendo a
contrapartida dessa atualização lançada como despesa financeira. Uma vez ao
ano, ou sempre que houver algum fato que requeira análise, a Companhia
verifica se há indicação de que seus ativos tangíveis e intangíveis tenham sofrido
alguma perda por redução ao valor recuperável, providenciando os ajustes
contábeis necessários (nota explicativa nº 13.e). j.1) Depreciação e amortização.
A depreciação é calculada pelo método linear, com base nas taxas anuais
estabelecidas pela ANEEL, as quais são revisadas periodicamente e praticadas
pelas empresas do setor elétrico brasileiro e representam a vida útil estimada dos
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bens, limitada ao prazo da concessão. Tomam-se por base os saldos contábeis
registrados nas unidades de cadastro que compõem esses empreendimentos.
As taxas médias anuais de depreciação dos ativos da Companhia estão
demonstradas na nota explicativa nº 13. Os custos de UBP são amortizados pelo
prazo de concessão, sendo seu início em setembro de 2013, mês de entrada em
operação comercial da primeira UG, até 2043, correspondente ao final do prazo
de concessão. Os custos de LI e LO são amortizados com base no percentual da
quantidade de máquinas que entraram em operação pelo período de concessão.
A amortização de software é reconhecida linearmente pela taxa de 20% ao ano.
k) Principais fontes de incerteza nas estimativas. Na elaboração das
demonstrações financeiras, é necessário que a Administração da Companhia se
baseie em estimativas e julgamentos para efetuar o registro de certas transações
que afetam seus ativos, passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação
de informações em suas demonstrações financeiras. Para apurar essas
estimativas e as respectivas premissas, a Administração utiliza as melhores
informações disponíveis na data do balanço, além da experiência de eventos
passados e/ou correntes, considerando ainda pressupostos relativos a eventos
futuros considerados razoáveis para as circunstâncias. Dessa forma, os
resultados reais podem divergir das estimativas. As demonstrações financeiras
incluem, portanto, estimativas relativas, principalmente, a: (i) vida útil do ativo
imobilizado, cuja referência é a estabelecida pela ANEEL; (ii) provisões para
contingências; (iii) definição das taxas de desconto utilizadas para cálculo a valor
presente de ativos e passivos; (iv) apuração da provisão para perda na realização
do imobilizado; (v) recuperação dos tributos diferidos referentes a prejuízos
fiscais; (vi) estimativa dos valores relativos à provisão para cobrir os custos
ambientais que são as medidas compensatórias descritas na Licença de
Instalação - LI e na Licença de Operação - LO, expedidas pelo IBAMA e (vii)
divulgação de instrumentos financeiros. As estimativas e os julgamentos
contábeis são continuamente revisados. Tais revisões, quando é o caso, são
reconhecidas no exercício em que são revisadas e em quaisquer exercícios
futuros afetados. l) Encargos setoriais. Estão contabilizados como custos e são
apurados pelo regime de competência. m) Programa de P&D. Em conformidade
com a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, alterada pelas Leis nº 10.438, de 26
de abril de 2002, nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.465, de 28 de março
de 2007, nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, nº 12.212, de 20 de janeiro de
2010, nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015, e nº 13.280, de 3 de maio de 2016,
as empresas autorizadas à produção independente de energia elétrica devem
aplicar, anualmente, um percentual mínimo de sua receita operacional líquida ROL em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de
Energia Elétrica - P&D, segundo regulamentos estabelecidos pela ANEEL. Ainda
de acordo com a Lei nº 9.991, em seu artigo 4º, os investimentos em P&D devem
ser distribuídos do seguinte modo: • 40% (quarenta por cento) dos recursos
devem ser recolhidos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - FNDCT. • 20% (vinte por cento) dos recursos devem ser recolhidos
diretamente ao Ministério de Minas e Energia - MME. • 40% (quarenta por cento)
dos recursos devem ser destinados à execução dos projetos de P&D regulados
pela ANEEL. Dessa forma, a Companhia faz gestão efetiva nos 40% que são
destinados para a execução dos projetos de P&D regulados pela ANEEL. Com o
objetivo de dar transparência e publicidade aos projetos realizados e colher
subsídios para a elaboração de novos projetos, a Companhia informa que, em 31
de dezembro de 2020, registra um saldo na conta de P&D no valor de R$33.012
(R$30.066 em 31 de dezembro de 2019), composto da seguinte forma:
31/12/2020 31/12/2019
Ativo projetos de P&D (nota explicativa nº 09)
17.364
9.141
Passivo projetos de P&D (nota explicativa nº 23)
(50.376) (39.207)
SALDO NA CONTA DE P&D
(33.012) (30.066)
n) Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos - CFURH.
A Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos - CFURH foi
instituída pela Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, com modificações dadas
pelas Leis 9.433/1997, 9.984/2000, 9.993/2000, 13.360/2016 e 13.661/2018.
Trata-se de um percentual que as concessionárias de geração hidrelétrica
pagam pela utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia
elétrica. A ANEEL gerencia a arrecadação e a distribuição dos recursos entre os
beneficiários. A CFURH é de 7% (sete por cento) sobre o valor da energia elétrica
produzida, a ser paga aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios onde
estão localizadas instalações destinadas à produção de energia elétrica - ou que
tenham áreas invadidas por águas dos respectivos reservatórios - e a órgãos da
administração direta da União. São destinados 65% dos recursos aos Municípios
atingidos pelos reservatórios das UHEs, enquanto os Estados têm direito a
outros 25%. A União fica com 10% do total. o) Taxa de Fiscalização de Serviços
de Energia Elétrica. A Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica
foi criada, pela Lei 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e regulamentada pelo
Decreto 2.410, de 28 de novembro de 1997, com modificações dadas pela Lei
12.783 de 11 de janeiro de 2013. A TFSEE equivale a 0,4% do valor econômico
agregado pelo concessionário, permissionário ou autorizado, inclusive no caso de
produção independente e autoprodução, na exploração de serviços e instalações
de energia elétrica. A TFSEE é devida desde 1º de janeiro de 1997, sendo fixada
anualmente pela ANEEL e paga em doze cotas mensais. p) Provisão para custos
ambientais. A Companhia registrou a valor presente os custos com programas
ambientais, como definido pela OCPC 05. Os registros foram realizados no ativo
imobilizado e sua contrapartida foi registrada no passivo. Os programas tratam
de medidas compensatórias decorrentes da implantação que faz do item de
condicionante especifica da Licença de Operação - LO nº 1.097/2012 Licença
de operação e a 1ª Renovação da Licença de Operação - LO da UHE Jirau no
Rio Madeira para dar continuidade aos programas já aprovados anteriormente.
A LI, LO e a 1ª Renovação da Licença de Operação - LO foram expedidas pelo
IBAMA. Os valores nominais dos gastos ambientais futuros da Companhia foram
descontados a valor presente. Os custos dos programas foram projetados com
base em contratos praticados e orçados. Com o início da operação comercial,
os seguintes registros contábeis são efetuados: Passivo - Baixa das parcelas
pagas e atualização do saldo da provisão em contrapartida no resultado. Ativo Amortização dos saldos, de acordo com o percentual de máquinas em operação
e considerando o prazo da licença. q) Fornecedores. A rubrica registra valores
a pagar, com base em faturas recebidas e medições de obra, ou por estimativa,
na ausência de documentação pertinente. r) Provisão. As provisões são feitas
com base nas melhores estimativas da Companhia, quando há uma obrigação
presente (legal ou presumida) resultante de um evento passado. As provisões
ocorrem quando é provável a saída de recursos econômicos para saldar a
obrigação e quando é possível estimar de forma confiável os valores envolvidos.
As contingências são definidas com base em avaliação e qualificação dos
riscos de perda e são provisionadas quando há risco provável. Essa avaliação é
amparada pelo julgamento da Administração, juntamente com seus assessores
jurídicos, considerando-se as jurisprudências, as decisões em instâncias iniciais
e superiores, o histórico de eventuais acordos e decisões, bem como outros
aspectos aplicáveis. s) Financiamentos. São reconhecidos pelo valor justo,
líquido dos custos incorridos nas captações, e posteriormente mensurados pelo
custo amortizado, utilizando-se o método da taxa de juros efetiva. t) Ajuste a
valor presente. Os ativos e passivos decorrentes de operações de longo prazo
são ajustados a valor presente, com base em taxas de juros de mercado na
data da transação. u) Receitas, custos e despesas. Os registros feitos pela
Companhia no exercício foram apurados em conformidade com o regime
contábil de competência dos exercícios. u.1) Receita de energia elétrica ACR
e ACL. A Companhia reconhece a receita pelo valor justo da contraprestação
a receber no momento em que a energia produzida é registrada, mediante
a multiplicação da quantidade de energia vendida pelo preço contratado,
conforme cláusulas contratuais. u.2) Receita - Transações no âmbito - CCEE. A
Companhia reconhece a receita pelo valor justo da contraprestação a receber no
momento em que o excedente de energia produzido é comercializado no âmbito
da CCEE. A contraprestação corresponde à multiplicação da quantidade de
energia vendida para o sistema pelo Preço de Liquidação das Diferenças - PLD.
u.3) Custos e despesas. Os custos são compostos basicamente por: Encargo
de Uso do Sistema de Transmissão - EUST, encargos de uso da rede elétrica,
depreciação e amortização, resultados com transações na CCEE, Compensação
Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos - CFURH, compra de energia
bilateral, custos com pessoal, custos com equipamentos, “Generation Scaling
Factor – GSF”, Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica - TFSEE,
serviços de terceiros, seguros e outros custos operacionais. As despesas
são compostas principalmente por despesas com pessoal, administradores,
serviços de terceiros, depreciação e amortização, aluguéis, manutenção e
conservação de edifícios, contribuições, veículos e transportes, material e
provisão para créditos de liquidação duvidosa, outros gastos administrativos,
outras despesas operacionais e despesas financeiras. v) Instrumentos
financeiros. v.1) Classificação - ativos e passivos financeiros. São reconhecidos
através de três principais categorias de classificação para ativos financeiros:
mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes -VJORA e ao valor justo por meio do resultado -VJR. v.2) Redução
ao valor recuperável (Provisão para perda na realização do imobilizado) - ativos
financeiros e ativos contratuais. São contabilizados de acordo com o modelo
prospectivo de “perdas esperadas”. O modelo de perdas esperadas se aplica
aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao VJORA, com
exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos contratuais. As
provisões para perdas esperadas foram mensuradas com base nas perdas de
crédito esperadas para a vida inteira dos ativos financeiros, ou seja, perdas de
crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo
da vida esperada de um instrumento financeiro. w) Demonstração dos fluxos de
caixa. Nas demonstrações dos fluxos de caixa, a Companhia classifica os juros
pagos como atividade de financiamento, por entender que eles representam
custos para a obtenção de seus recursos financeiros.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
31/12/2020 31/12/2019
Caixa e bancos
216
44
Operações compromissadas
509.562
122.378
Total
509.778
122.422
As operações compromissadas são títulos de renda fixa, com remuneração
em função da taxa CDI. Apresentou rentabilidade que varia entre 75% e 110%
do CDI em 31 de dezembro de 2020 (96% a 98% do CDI em 31 de dezembro
de 2019). Os investimentos em operações compromissadas possuem liquidez
imediata, são pós-fixados e remunerados por um percentual do CDI fixado no
momento da contratação, sendo prontamente conversíveis em um montante
conhecido de caixa e sem risco de mudança significativa de valor. Por essa
razão, foram consideradas como equivalentes de caixa nas demonstrações
financeiras. As aplicações financeiras são mantidas com a finalidade de atender aos compromissos de caixa de curto prazo e não para investimentos com
outros propósitos. 5. CLIENTES. São registradas inicialmente pelo valor de
venda e posteriormente deduzidas da provisão para créditos de liquidação
duvidosa. Conforme os CCEARs, o faturamento mensal é realizado com base
no produto da energia contratada (em MWh) e pelo preço de venda contratado (preço atualizado anualmente, na data de aniversário de cada distribuidora). O faturamento mensal é desdobrado em três vencimentos, de igual valor,
respeitando as seguintes datas: primeiro vencimento - dia 15 do mês seguinte
ao mês de competência; segundo vencimento - dia 25 do mês seguinte ao
mês de competência; e terceiro vencimento - dia 5 do segundo mês seguinte
ao mês de competência.
31/12/2020 31/12/2019
Venda de energia ACR - Distribuidoras
219.909
214.188
Venda de energia ACL
84.753
61.285

Partes relacionadas (nota explicativa nº 30.2)
84.753
61.285
Venda de energia na CCEE
1.981
1.982
Subtotal
306.643
277.455
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(1.545)
(1.543)
Total
305.098
275.912
Composição por vencimento dos clientes:
A vencer:
31/12/2020 31/12/2019
Até 30 dias
250.790
221.592
30 a 60 dias
54.308
54.320
Subtotal
305.098
275.912
Vencidos:
Acima de 360 dias
1.545
1.543
Subtotal
1.545
1.543
Total
306.643
277.455
A seguir, a movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa:
31/12/2020 31/12/2019
Saldo inicial
1.543
1.116
Provisão
2
948
Reversão
(521)
Saldo final
1.545
1.543
6. ALMOXARIFADO
31/12/2020 31/12/2019
Materiais
47.938
46.506
São materiais de Equipamento de Proteção Individual - EPI, trapo, álcool,
querosene, material de limpeza e peças menores como parafusos e porcas,
bem como materiais a serem utilizados e/ou aplicados na produção de energia elétrica.
7. TRIBUTOS COMPENSÁVEIS
Circulante
31/12/2020 31/12/2019
Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social - COFINS
76.339
185.441
Programa de Integração Social - PIS
16.956
40.614
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
13.877
13.406
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
retida na fonte
3.982
4.675
Total
111.154
244.136
Não circulante
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
6.487
14.543
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
retida na fonte
2.317
9.870
Total
8.804
24.413
Os saldos do PIS e da COFINS a compensar são compostos pela aquisição
de serviços (principalmente construção civil), máquinas e equipamentos para
o ativo imobilizado, compra de energia e pagamento das tarifas de transmissão (EUST). Com a usina em operação, houve um aumento do faturamento,
e este crédito fiscal passou a ser compensado com o passivo do PIS e da
COFINS, em conformidade com a Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições da Receita Federal do Brasil. O saldo do IRRF é composto pela retenção
sobre aplicação financeira e sobre o faturamento da venda de energia e a
CSLL retida na fonte sobre o faturamento da venda de energia para estatais.
A seguir, a movimentação de tributos compensáveis ocorrida no exercício:
Adição TransAtualide crédi- ferência
zação
tos geracurto Compen- a juros
Circulante
31/12/2019
dos
prazo sações Selic 31/12/2020
COFINS
185.441
27.460
- (136.562)
76.339
PIS
40.614
5.962
- (29.620)
16.956
IRRF
13.406
6.307
8.609 (14.548)
103
13.877
CSLL retida
4.675
3.975
7.847 (12.554)
39
3.982
na fonte
Total
244.136
43.704 16.456 (193.284)
142
111.154
Não circulante
IRRF
14.543
- (8.609)
553
6.487
CSLL retida
9.870
2.317
na fonte
- (7.847)
294
Total
24.413
- (16.456)
847
8.804
8. DESPESAS ANTECIPADAS
Seguros
Adições/ Valor aproSaldo em Provi- priado ao Saldo em
Risco
31/12/2019
sões resultado 31/12/2020
Repactuação “Generation
Scaling Factor - GSF” - prêmio
de risco hidrológico
116.686
(20.504)
96.182
Operacional (nota explicativa
nº 35)
1.670
6.307
(6.107)
1.870
Seguro garantia
1.215
255
(669)
801
Veículos
60
60
(38)
82
Responsabilidade civil geral
(nota explicativa nº 35)
8
237
(173)
72
2
9
(6)
5
Outras despesas antecipadas
119.641
6.868
(27.497)
99.012
Subtotal
Circulante
22.353
22.789
97.288
76.223
Não circulante
119.641
99.012
Total
9. OUTROS ATIVOS CIRCULANTES
31/12/2020 31/12/2019
Projetos de P&D
17.364
9.141
Adiantamentos a fornecedores
1.593
6.560
Partes relacionadas (nota explicativa nº30.3)
1.045
1.045
Antecipação de salários – férias
544
467
Outros
5.369
339
Total
25.915
17.552

Natureza
31/12/2020 31/12/2019
Prejuízo fiscal (i)
5.610.103
5.152.323
Diferenças temporárias tributáveis (ii)
(2.037.823) (2.049.791)
Diferenças temporárias dedutíveis (iii)
49.884
63.391
Total
3.622.164
3.165.923
Alíquota combinada do imposto de renda e da
contribuição social
34%
34%
Total
1.231.536
1.076.414
(i) A Companhia realiza a estimativa da compensação de seu prejuízo fiscal
até o exercício a findar em 31 de dezembro de 2038, com base na projeção
de lucro tributável ao longo da operação da usina, sendo que até o exercício
de 2021 não há expectativa de geração de lucro tributável. Abaixo é demonstrada a expectativa de realização do imposto de renda e da contribuição social
diferidos sobre prejuízo fiscal registrado:
Base dos impostos diferidos
2023
39.975
2024
122.317
2025
194.028
2026
160.762
2027
112.984
2028
343.088
2029
344.805
2030
385.923
2031
443.272
2032
495.140
2033
528.394
2034
678.941
2035
547.943
2036
577.563
2037
603.913
2038
31.055
Total
5.610.103
(ii) As diferenças temporárias tributáveis são compostas por: • Exclusão dos pagamentos referentes à provisão do passivo ambiental constituído contra o ativo
imobilizado R$137.534, que serão adicionados à apuração conforme amortização desses custos (OCPC05). • Exclusão dos juros pagos e capitalizados ao ativo imobilizado, que serão adicionados conforme a depreciação de sua parcela no
ativo no valor de R$494.523. • Depreciação acelerada utilizada nos anos de 2014
a 2016 e interrompida em 2017 no valor de R$1.403.768. • Ajustes líquidos referentes ao arrendamento mercantil dos guindastes R$1.822 e direito de uso (aluguel escritório da ESBR no RJ) R$176, quando são excluídos os pagamentos do
valor principal das parcelas e juros e adicionados os valores da depreciação. (iii)
As diferenças temporárias dedutíveis são compostas por: R$1.545 de provisão
para créditos de liquidação duvidosa, R$34.234 de provisão para contingências,
R$1.774 de provisão para bônus operacional, R$975 de provisão para bônus
administrativos, R$6.957 provisão engenharia e R$4.399 demais provisões.
b) Conciliação da despesa tributária com as alíquotas oficiais
31/12/2020 31/12/2019
Resultado antes dos tributos
(464.356)
(151.676)
34%
34%
Alíquota nominal
Tributos às alíquotas nominais
157.881
51.570
Diferenças permanentes
(2.759)
4.358
Imposto de renda e contribuição social no
resultado do exercício
155.122
55.928
Alíquota efetiva
33%
37%
31/12/2020 31/12/2019
12. DEPÓSITOS JUDICIAIS
Cíveis
2.331
1.803
Trabalhistas
769
294
Total
3.100
2.097
Os montantes relativos aos depósitos judiciais indicados acima referem-se a
valores vinculados a processos judiciais em curso, conforme nota explicativa
nº 21.. 13. IMOBILIZADO. Os ativos que compõem o imobilizado estão registrados ao custo de aquisição ou construção.
31/12/2020
31/12/2019
a) Composição
Taxa média de deDepreciapreciação
Custo
ção acu- Valor lí- Valor lí(% a.a.) corrigido
Em serviço
mulada
quido
quido
Geração:
Reservatório - barragens - adutoras
3,51
4.542.081 (903.665) 3.638.416 3.797.511
Edificações - obras
civis e benfeitorias
3,35
6.551.242 (1.258.485) 5.292.757 5.526.218
Máquinas e
equipamentos
4,21
10.220.855 (1.977.188) 8.243.667 8.604.328
Sobressalentes
4,20
24.965
(1.643)
23.322
22.769
Móveis e utensílios 6,31
2.634
(923)
1.711
1.875
Veículos
14,20
13.645
(8.901)
4.744
6.464
Custos ambientais
3,3
671.641 (137.535) 534.106 556.180
Terrenos
4,00
4.737
(963)
3.774
3.963
Sistema de conexão:
Máquinas e
equipamentos
4,21
617.229 (127.542) 489.687 511.320
Edificações - obras
civis e benfeitorias
3,35
3.937
(887)
3.050
3.200
Administração:
Máquinas e
equipamentos
4,21
7.771
(4.412)
3.359
3.969
Veículos
14,20
2.309
(835)
1.474
1.256
Edificações - obras
civis e benfeitorias
3,35
114.269
(31.472)
82.797
85.304
Móveis e utensílios 6,31
2.423
(533)
1.890
2.042
Direito de uso 31/12/2020 31/12/2019 aluguel escritório
10. DEPÓSITOS VINCULADOS
1.082
(451)
631
811
da ESBR - RJ
25,00
Letra Financeira do Tesouro – LFT
307.934
104.308 Subtotal
22.780.820 (4.455.435) 18.325.385 19.127.210
Os depósitos vinculados são mantidos para garantir o financiamento firmado Projetos de
5.779
5.779
5.492
com o BNDES e com os demais bancos repassadores (nota explicativa nº 16) investimentos
4.491
4.491
1.327
e se referem à Conta Reserva do Serviço da Dívida - CRSD. Os investimentos Almoxarifado
10.270
10.270
6.819
são aplicados em títulos públicos federais - Letras Financeiras do Tesouro - Subtotal
22.791.090 (4.455.435) 18.335.655 19.134.029
LFT, com rentabilidade de 100,53% da taxa Selic diária em média em 31 de Total
dezembro de 2020 (100,19% em 31 de dezembro de 2019).
A Companhia utiliza as taxas de depreciação determinadas pela ANEEL, limi11. TRIBUTOS DIFERIDOS. a) Composição dos tributos diferidos da Companhia tadas ao prazo de concessão.
b) Quadro de movimentação do imobilizado no exercício findo em 31 de dezembro de 2020:
Reservatório Edificações - Máquinas
Custos
Arrendamento mer- Imobili- barragens - obras civis e e equipa- Sobres- Veícu- Móveis e ambiencantil - locação de zado em
adutoras benfeitorias
mentos salentes
los utensílios
tais Terrenos
imóvel ESBR RJ curso
Total
Saldo em 31/12/2019
3.797.511
5.614.722 9.119.617
22.769 7.720
3.917 556.180
3.963
811
6.819 19.134.029
Ingressos
1.407
1.267
7.220
2.654
753
566
3.451
17.318
Baixas
(1.053)
(85)
(49)
(1.187)
Depreciação
(160.502)
(237.385) (390.124)
(1.048) (2.170)
(316) (22.591)
(189)
(180)
- (814.505)
Saldo em 31/12/2020
3.638.416
5.378.604 8.736.713
23.322 6.218
3.601 534.106
3.774
631 10.270 18.335.655
c) Quadro de movimentação do imobilizado no no exercício findo em 31 de dezembro de 2019:
ReservatóArrendamento
Provisão
rio - barra- Edificações - Máquinas
Custos
mercantil - lo- para perda na Imobiligens - adu- obras civis e e equipa- SobresMóveis e ambien- Terre- cação de imó- realização do zado em
toras benfeitorias mentos salentes Veículos utensílios
tais nos vel ESBR RJ
imobilizado
curso
Total
Saldo em 31/12/2018 3.958.006
5.886.533 9.509.289
- 10.618
4.213 589.738 4.153
(748.461) 39.464 19.253.553
Ingressos
3.312
1.082
- 13.569
17.963
Reclassificação*
(40.182) (23.685)
- (1.185)
- (13.958)
(79.010)
Transferências
674
21.310 23.364
845
21
- (46.214)
Baixas
(1)
(21)
(802)
(1)
(825)
Depreciação
(160.494)
(232.303) (387.276)
(595) (1.756)
(316) (22.912) (190)
(271)
- (806.113)
Reversão da
Provisão para
perda na realização
do imobilizado
748.461
748.461
Saldo em 31/12/2019 3.797.511
5.614.722 9.119.617 22.769
7.720
3.917 556.180 3.963
811
6.819 19.134.029
d) Custos ambientais. Visando atender ao disposto na orientação técnica
OCPC 5, a Companhia realizou um levantamento detalhado quanto aos
custos e prazos dos programas relacionados à fase de implantação (LI),
bem como àqueles decorrentes da licença de operação - LO nº 1.097/2012
e a 1ª Renovação da Licença de Operação - LO, para dar continuidade aos
programas exigidos anteriormente, que vigorarão até o final da concessão,
isto é, durante toda a fase de operação. Também foram calculados os custos da fase de implantação referentes à finalização de serviços e desmobilização e ao Programa de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD.
Dessa forma, a Companhia registrou a valor presente os custos supramencionados, em seu ativo imobilizado, tendo como contrapartida o registro no
passivo, na rubrica provisão para custos ambientais (nota explicativa nº 20).
Após esse registro inicial, os saldos do passivo são atualizados mensalmente, com base na taxa de desconto do referido estudo. Com o início
da operação comercial, a atualização monetária do passivo é registrada
na rubrica de despesa financeira. f) Valor recuperável dos ativos de longo
prazo. Ao fim de cada exercício, ou quando houver indicadores de provisão
para perda na realização dos ativos tangíveis e intangíveis , a Companhia
verifica se há indicação de que seus ativos tangíveis e intangíveis sofreram
alguma perda por redução ao valor recuperável. Se houver tal indicação,
o montante recuperável do ativo é estimado e o valor contábil dos bens
tangíveis, bem como os intangíveis são reduzidos para refletir o valor recuperável estimado. Portanto, o montante recuperável é o maior valor entre
o valor justo menos os custos na venda ou o valor em uso. Se houver a
contabilização de perda por redução ao valor recuperável, ela é reconhecida
imediatamente no resultado. A Companhia estimou o valor recuperável de
seus ativos de longo prazo com base no valor presente do fluxo de caixa
futuro estimado, pautando-se nas tendências futuras do setor elétrico, tanto
a partir de fontes externas de informações como dados históricos, e também
com base no resultado operacional e nas projeções da Companhia até o
término da concessão com base no crescimento orgânico compatível com
os dados históricos e perspectivas de crescimento da economia brasileira.
A projeção do fluxo de caixa operacional contemplou as seguintes premissas: (a) todo o período remanescente da concessão; (b) balanço energético,
efeitos do GSF e respectivo acordo além de percentuais projetados por todo
o período de concessão; (c) montantes e preços de energia contratados no
ACR e no ACL, (d) custos e despesas com pessoal, materiais, serviços de
terceiros, encargos setoriais, compra de energia, encargos de transmissão,
tributos e outras despesas e projeção de provisões a realizar após a data-base do teste. A redução verificada do preço de liquidação das diferenças
(PLD) no mercado de energia foi benéfica para a Companhia, já que toda a
sua geração está vendida conforme condições de contrato de financiamento. A exposição aos efeitos de PLD e GSF é um dos principais problemas
enfrentados pela Companhia. A taxa de desconto utilizada para calcular o
valor presente do fluxo de caixa operacional foi o custo médio ponderado
de capital (“Weighted Average Cost of Capital - WACC”) da Companhia da

data-base de realização do teste. O cálculo do WACC toma por base o custo
do capital de terceiros (inclusive o impacto do benefício fiscal da dedutibilidade dessa despesa financeira) e o custo do capital próprio, este último
calculado com base nesta metodologia. A taxa de desconto foi calculada
considerando parâmetros médios observados no mercado. O percentual obtido em 31 de dezembro de 2020 foi de 7,81% a.a. As premissas adotadas
foram atualizadas com índices econômicos e de mercado já impactados
pelos efeitos ocasionados pela pandemia mundial da COVID-19. Ao comparar o valor presente do fluxo de caixa operacional projetado ao valor líquido
contábil do ativo imobilizado e intangível na data-base de 31 de dezembro
de 2020, a Companhia alcança o resultado no teste realizado, respeitando
as premissas supramencionadas. Face ao resultado alcançado no teste realizado, a Administração da Companhia entendeu que não deveria ser registrada nenhuma provisão para perda de seus ativos não circulantes em 31
de dezembro de 2020. A Companhia continua monitorando as estimativas
e os riscos associados na determinação do valor recuperável da UHE Jirau.
Caso novas negociações, novos estudos ou novas informações se concretizem e requeiram modificações no plano de negócios da Companhia, elas
serão atualizadas para refletir tais alterações.
14. INTANGÍVEL
31/12/2020
31/12/2019
Amortização
Valor
Valor
Custo
acumulada
líquido
líquido
Uso de bem público 117.151
(29.481)
87.670
91.538
Software
16.162
(13.057)
3.105
3.828
Projetos P&D
7.791
(6.389)
1.402
2.961
Total
141.104
(48.927)
92.177
98.327
A movimentação do intangível no exercício findo em 31 de dezembro de 2020
se deu da seguinte forma:
UBP
Software Projetos P&D
Total
Saldo em 31/12/2019
91.538
3.828
2.961
98.327
Ingressos
976
976
Amortização
(3.868)
(1.699)
(1.559)
(7.126)
Saldo em 31/12/2020
87.670
3.105
1.402
92.177
A movimentação do intangível no exercício findo em 31 de dezembro de 2019
se deu da seguinte forma:
UBP
Software Projetos P&D
Total
Saldo em 31/12/2018
95.406
5.575
7.791
108.772
Ingressos
401
401
Amortização
(3.868)
(2.148)
(4.830)
(10.846)
Saldo em 31/12/2019
91.538
3.828
2.961
98.327
Taxas de amortização e prazo contratual. Os custos de UBP são amortizados
pelo prazo de concessão, sendo seu início em setembro de 2013, mês de
entrada em operação comercial da primeira UG, até 2043, correspondente
ao final do prazo de concessão. Os custos correspondentes a software são
amortizados pela taxa de 20% ao ano.
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15. FORNECEDORES
Circulante
31/12/2020 31/12/2019
Materiais e serviços
14.192
18.201
Transmissoras
2.065
3.332
Materiais e serviços não faturados
4.379
3.348
Total fornecedores circulantes
20.636
24.881
Não circulante
Retenções contratuais
4.436
8.158
Total fornecedores não circulantes
4.436
8.158
16. FINANCIAMENTOS
Moe- Encargos
da
anuais
Vencimento 31/12/2020 31/12/2019
BNDES
R$ TJLP + 2,25% Janeiro/2035 5.319.014 5.253.696
Caixa Econômica
Federal
R$ TJLP + 2,65% Janeiro/2035 1.522.096 1.498.601
Banco do Brasil
R$ TJLP + 2,65% Janeiro/2035 1.521.606 1.498.141
Bradesco
R$ TJLP + 2,65% Janeiro/2035 1.095.602 1.078.666
Itaú BBI
R$ TJLP + 2,65% Janeiro/2035 1.027.119 1.011.161
Banco do Nordeste R$ TJLP + 2,65% Janeiro/2035
224.473
221.090
Subtotal
10.709.910 10.561.355
Custos de captação
(75.098)
(78.623)
Total
10.634.812 10.482.732
Circulante
Principal e encargos
538.525
449.453
(-) Custos de captação
(2.712)
(2.712)
Total circulante
535.813
446.741
Não circulante
Principal e encargos
10.171.385 10.111.902
(-) Custos de captação
(72.386)
(75.911)
Total não circulante
10.098.999 10.035.991
Total
10.634.812 10.482.732
16.1. Garantias (Fianças). A Administração da Companhia optou por não renovar as fianças vencidas em 16 de novembro de 2020 no valor total de
R$209.859, emitidas pelo Banco Safra S.A. (R$123.828) e pelo Itaú Unibanco
S.A. (R$86.031). Em contrapartida, decidiu-se por recompor o saldo da conta reserva do serviço da dívida, que passou a ser equivalente a três parcelas mensais.
Conforme Carta 197/2020 o BNDES informa que após a assinatura do aditivo
do Contrato de Cessão de Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e
Outras Avenças (“Contrato de Cessão”), refletindo no item I da decisão descrita
na Carta AE/DEENE1 n° 138 e, a ESBR poderá exercer, a qualquer tempo e até
que sejam atendidas as condições para a exoneração da fiança corporativa, a
possibilidade de apresentação de fiança bancária, emitida com validade mínima
de 24 meses, a fim de garantir 2/3 do saldo da Conta Reserva. A Garantia é composta por 100% da aplicação em conta reserva. Cabe destacar que esse valor
está classificado como depósitos vinculados, conforme nota explicativa nº 10. Os
contratos de financiamento também preveem que, se a Companhia não vendesse sua energia destinada ao ACL, os acionistas da Companhia adquiririam
essa energia na proporção de suas participações no capital da Companhia, a
um determinado preço definido nos contratos de financiamento. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possui o montante de R$ 307.934 (R$104.308
em 31 de dezembro de 2019), aplicado em Títulos Públicos Federais - LFT, com
rentabilidade de 100,53% da taxa Selic diária em média. 16.2. Principais informações dos financiamentos. • Possibilidade de redução, a qualquer tempo até a
exoneração das fianças dos acionistas, de até 100% das quantidades de energia discriminadas nos CCVEs. • A Conta Reserva do Serviço da Dívida - CRSD
é equivalente a três prestações do Serviço da Dívida mesmo na hipótese de
não atingimento do ICSD mínimo. • A comprovação do Índice de Cobertura do
Serviço da Dívida de no mínimo 2 exercícios consecutivos, dentre as condições
para exoneração das fianças dos Intervenientes. Ressalvando que, para fins de
liberação das referidas garantias, não pode ter ocorrido, nesse período, redução
das quantidades de energia contratadas nos CCVEs. • Inclusão de obrigação de
aporte, por parte dos Intervenientes, dos recursos necessários à recomposição
do saldo mínimo da Conta Reserva do Serviço da Dívida - CRSD, em até 60 dias
da data em que se tenha observado qualquer insuficiência de recursos, até a
liquidação financeira de ambos os contratos de financiamento. • A Companhia
obteve a suspensão temporária do pagamento integral do serviço da dívida ao
BNDES e demais bancos repassadores, pelo período de seis meses, em conformidade com o pacote de medidas emergenciais anunciado pelo Governo Federal. A carência da parcela direta teve início em maio de 2020 e seu pagamento
foi retomado em novembro. Já a liquidação mensal da parcela indireta paga aos
bancos do consórcio foi suspensa em julho de 2020 e foi retomada em janeiro
de 2021. Haverá a capitalização do saldo devedor sem que haja alteração do
prazo de amortização da dívida ou taxas de juros dos contratos. O benefício
promoveu alívio imediato no fluxo de caixa da Companhia, posto que o total das
parcelas suspensas, incluindo financiamentos direto e indireto, totalizam, aproximadamente, R$580.000. • A Companhia obteve a prorrogação do prazo para
preenchimento integral em dinheiro depositado na CRSD até a comprovação do
atingimento das condições necessárias para a exoneração das fianças dadas em
garantia ao projeto. Para tal, a Companhia poderá apresentar e manter válidas
as fianças bancárias, que somadas ao depósito em dinheiro equivalente a, no
mínimo, uma prestação do serviço da dívida, totalizem o saldo mínimo da conta
reserva. 16.3. Compromissos contratuais (“Covenants”). Conforme o Contrato de
Financiamento direto com o BNDES e o Contrato de Financiamento na modalidade de repasse, por meio do sindicato de bancos, a Companhia deve manter um
índice anual de capitalização (patrimônio líquido/ativo total) igual ou superior a
0,2 até 31 de dezembro de 2016 e igual ou superior a 0,25 no exercício seguinte.
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía um índice de capitalização
em base anual de 0,44 (0,43 em 31 de dezembro de 2019). A obrigação da Companhia recompor o saldo da CRSD em seis prestações caso não atinja ao final do
exercício o Índice de Cobertura do Serviço da Dívida - ICSD de no mínimo 1,2, foi
extinta. Entretanto, para que haja a desoneração das fianças dos Intervenientes
é mandatório o atingimento do referido índice por dois anos consecutivos sem
que tenha ocorrido neste período qualquer redução das quantidades de energia
contratadas nos CCVEs. O ICSD é calculado pela equação “Earnings Before
Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - EBITDA” / Serviço da Dívida
(amortização de principal, mais pagamento de juros), com base nas informações
expressas nas demonstrações financeiras auditadas por empresas registradas
na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, em base anual. O índice apurado e
verificado no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi de 2,4x (1,54x em
31 de dezembro de 2019). No entanto, dentre as condições para exoneração das
fianças dos Intervenientes, a comprovação do Índice de Cobertura do Serviço da
Dívida passou a ser de 1 exercício para no mínimo 2 exercícios consecutivos.
Devido ao aditivo contratual que trata da concessão do Standstill, o atingimento do referido índice no exercício de 2020 não será considerado para fins de
exoneração das fianças. 16.4. Quadro de movimentação dos financiamentos.
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020:
Circulante
Não circulante
Total
Saldo em 31/12/2019
446.741
10.035.991 10.482.732
Ingressos
500
500
Transferências
683.738
(683.738)
Pagamentos (juros)
(378.441)
(378.441)
Pagamentos (principal)
(216.225)
(216.225)
Juros no resultado
742.721
742.721
3.525
3.525
Comissões
Saldo em 31/12/2020
535.813
10.098.999 10.634.812
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019:
Circulante
Não circulante
Total
Saldo em 31/12/2018
402.315
10.409.556 10.811.871
Ingressos
10.794
10.794
Transferências
1.279.260
(1.279.260)
Pagamentos (juros)
(861.907)
(861.907)
Pagamentos (principal)
(373.469)
(373.469)
Juros no resultado
892.643
892.643
Comissões
542
2.258
2.800
Saldo em 31/12/2019
446.741
10.035.991 10.482.732
16.5. Quadro de cronograma de amortização dos financiamentos em 31 de
dezembro de 2020:
2022
547.406
2023
584.578
2024
623.677
2025
655.550
2026-2035
7.762.885
Subtotal
10.174.096
Custos de captação
(75.097)
Total
10.098.999
17. TRIBUTOS A PAGAR
31/12/2020 31/12/2019
Encargos sociais
1.939
1.992
ISSQN
1.680
93
IRRF PF/PJ
963
885
ICMS
147
79
Total
4.729
3.049
18. CONTAS A PAGAR
31/12/2020 31/12/2019
Circulante
EUST usina (a)
86.092
83.666
Custos retardatários (OCPC 05) (b)
31.855
88.205
Concessionárias e permissionárias (c)
161.334
122.120
Compensação Financeira pela Utilização dos
Recursos Hídricos - CFURH (d)
5.450
10.230
Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia
Elétrica - TFSEE (e)
956
960
Total
285.687
305.181
Não circulante
Custos retardatários OCPC 05 (b)
139.675
134.729
Total
139.675
134.729
(a) Refere-se à ao reconhecimento do EUST da Usina de Jirau, com base no
Contrato de Uso do Sistema de Transmissão firmado com o ONS para a utilização das instalações de transmissão da rede básica. A Resolução nº 267/07
estabeleceu metodologia e diretrizes para que as usinas que participam de
leilões de energia nova tenham um conjunto prefixado de tarifas que abranja
os dez primeiros anos de operação comercial. (b) Custos retardatários conforme orientação técnica OCPC 05: trata-se de valores referentes à construção
da Usina de Jirau que já foram contratados e que serão realizados e desembolsados. Portanto, foram provisionados no passivo como contrapartida
à contabilização no ativo imobilizado da Companhia. (c) Concessionárias e
permissionárias: valor referente ao balanço de energia apurado mensalmente pela CCEE. (d) A Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos
Hídricos - CFURH destina-se à União, aos estados e municípios pelo uso da
água e de terras produtivas necessárias à instalação de usinas de geração de
energia. (e) A Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica - TFSEE
destina-se ao custeio do funcionamento da ANEEL no exercício das suas
atividades de fiscalização e regulação econômica. 19. UBP A PAGAR. Com
o início da operação comercial da primeira unidade geradora, a Companhia
está obrigada a ressarcir a União pelo UBP, no montante anual atualizado de
R$15.152, reajustado anualmente no mês de agosto, pela variação do IPCA. O
encargo pelo UBP será devido até o final do Contrato de Concessão da UHE

Quinta-feira, 8 de abril de 2021 l Monitor Mercantil

Jirau, em 13 de agosto de 2043. A movimentação do saldo do UBP no exercício
findo em 31 de dezembro de 2020 foi a seguinte:
Circulante Não circulante
Total
Saldo em 31/12/2019
15.037
127.243
142.280
Atualização
18.863
18.863
Transferências
15.499
(15.499)
Amortização de principal
(15.152)
(15.152)
Saldo em 31/12/2020
15.384
130.607
145.991
A movimentação do saldo do UBP no exercício findo em 31 de dezembro de
2019 foi a seguinte:
Circulante Não circulante
Total
Saldo em 31/12/2018
14.568
123.577
138.145
Atualização
18.859
18.859
Transferências
15.193
(15.193)
Amortização de principal
(14.724)
(14.724)
Saldo em 31/12/2019
15.037
127.243
142.280
20. PROVISÃO PARA CUSTOS AMBIENTAIS. A fim de atender à orientação
técnica OCPC 05, a Companhia registrou a valor presente os custos com programas ambientais. Os registros foram feitos no ativo imobilizado tendo como
contrapartida o registro no passivo. Com o início da operação comercial, além
da baixa das parcelas pagas, é registrada no passivo a atualização da provisão
para custos ambientais, com base na taxa utilizada para cálculo do valor presente utilizada para registro da provisão. A movimentação da provisão para custos
ambientais no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi a seguinte:
Circulante Não circulante
Total
Saldo em 31/12/2019
71.364
496.587
567.951
Atualização
18.627
18.627
Transferências
31.949
(31.949)
Amortização de principal
(59.118)
(59.118)
Saldo em 31/12/2020
44.195
483.265
527.460
A movimentação da provisão para custos ambientais no exercício findo em 31
de dezembro de 2019 foi a seguinte:
Circulante Não circulante
Total
Saldo em 31/12/2018
68.372
518.322
586.694
Atualização
3.312
36.276
39.588
Transferências
58.011
(58.011)
Amortização de principal
(58.331)
(58.331)
Saldo em 31/12/2019
71.364
496.587
567.951
Em dezembro de 2020, foi atualizada a provisão para custos ambientais com
os valores anuais dos programas ambientais, correspondente aos anos de
2021 a 2043. Os valores nominais dos gastos ambientais futuros da Companhia foram descontados a valor presente com base na taxa de desconto de
8,06% a.a., no exercício de 2013, ano em que registro inicial das provisões de
custos ambientais foi feito pela Companhia.
21. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
Nota explicativa
31/12/2020 31/12/2019
Circulante:
Trabalhistas
21.1.1
8.279
7.638
8.279
7.638
Total circulante
Não circulante:
Cíveis
21.1.2
1.710
1.848
Tributário - auto de infração
21.1.1.3
24.245
29.215
Total não circulante
25.955
31.063
Total
34.234
38.701
A seguir, movimentação da provisão para contingências para o exercício findo
em 31 de dezembro de 2020:
Tributária - ISSQN
- auto de infração Trabalhistas Cíveis
Total
Saldo em 31/12/2019
29.215
7.638 1.848 38.701
Constituições
24.245
5.317 1.999 31.561
Pagamentos
- (2.135) (2.135)
Reversões
(29.215)
(7.199)
(2) (36.416)
Atualização monetária
2.523
2.523
Saldo em 31/12/2020
24.245
8.279 1.710 34.234
A seguir, movimentação da provisão para contingências para o exercício findo
em de 2018 a 31 de dezembro de 2019:
Tributária - ISSQN auto de infração Trabalhistas Cíveis
Total
Saldo em 31/12/2018
29.868
1.793
227 31.888
Constituições
680
5.546 1.739 7.965
Reversões
(1.333)
(477)
(118) (1.928)
Atualização monetária
776
776
Saldo em 31/12/2019
29.215
7.638 1.848 38.701
21.1. Processos classificados como riscos prováveis. 21.1.1. Causas trabalhistas.
Atualmente, a Companhia possui 47 processos trabalhistas com classificação
de perda provável, dentre as quais 6 delas foram ajuizadas por ex-empregados
da Companhia, enquanto as demais referem-se a demandas propostas por ex-empregados de empresas contratadas, nas quais é pleiteado o reconhecimento
da responsabilidade solidária ou subsidiária da Companhia. Por haver provável
desembolso futuro em tais processos, encontra-se provisionado, em 31 de dezembro de 2020, o valor de R$8.279 (R$7.638 em 31 de dezembro de 2019). Os
principais pedidos objeto das ações trabalhistas envolvem as seguintes matérias:
horas extras, horas “in itinere”, adicional de periculosidade ou insalubridade, diferença salarial e danos morais e materiais. A Companhia adotou a Taxa Referencial
(TR) como índice de correção das contingências trabalhistas para as contingências
antes de março de 2015, após esta data a Companhia adotou o IPCA-E, conforme
decisão do Tribunal Superior do Trabalho - TST, publicada em 2 de março de
2018, confirmada pelo STF em dezembro de 2020. 21.1.2. Cíveis. Do valor total
de R$1.848 provisionado até 31 de dezembro de 2019, R$1.739 era referente a
ação judicial ajuizada pela Empreiteira responsável por obras civis em face da
Companhia, cujo objeto principal consiste na restituição de valores decorrentes de
contratos celebrados em 2009 e 2012. No final de dezembro de 2019, a Companhia celebrou um Acordo Judicial para encerrar o processo, mediante o pagamento de R$1.739. A celebração deste Acordo, que foi homologado no judiciário em 5
de fevereiro de 2020, resultou na classificação do valor como de perda provável.
Apesar de o referido acordo ter sido quitado, o processo ainda não foi arquivado,
sendo mantido o prognóstico provável, este que só pode ser alterado com novo
andamento processual, entretanto não há risco de novos desembolsos pela ESBR
no âmbito da referida ação. O valor provisionado até 31 de dezembro de 2020,
no total de R$1.710 é referente a processos cíveis de questões fundiárias (R$210)
e a processo administrativo instaurado em razão da lavratura do Auto de infração
pela SEDAM, sob a alegação de causar poluição decorrente de supressão de floresta na margem direita do Rio Madeira, esta que foi autorizada, com imposição
de penalidade de multa no valor de R$1.500 e que foi reavaliado com prognóstico provável em setembro de 2020, embora sendo cabível ainda a discussão em
esfera judicial. 21.1.3. Tributários. Em 16 de junho de 2010 a ESBR ajuizou ação
ordinária para discutir a possibilidade de dedução dos custos da obra da UHE Jirau
(mão de obra, materiais etc.) da base de cálculo do ISS devido pelos prestadores de serviço, do qual a ESBR era responsável pelo pagamento na condição de
substituta tributária, de modo a obter a declaração do direito a deduzir da base de
cálculo do ISS, relativamente aos fatos geradores ocorridos em 2009, (i) os valores
na proporção estabelecida no artigo 10, § 2º, do Decreto nº 10.244/2005, com
redação dada pelo Decreto nº 10.363/2006, ou seja, aplicando a dedução de 60%
(sessenta por cento) do valor das faturas; ou (ii) todo e qualquer valor decorrente
da aquisição de materiais utilizados na prestação de serviços de construção civil
relativos à UHE Jirau, mesmo quando adquiridos de terceiros, além das despesas
com a contratação de subempreitadas já tributadas pelo imposto. Em 05 de agosto
de 2016, após apresentação de parecer técnico do Município, a ESBR requereu
em petição o levantamento de 18% do montante depositado em juízo, uma vez
que, pelas razões técnicas apresentadas, estes seriam incontroversos. Foi, então, deferido o levantamento deste montante pelo juízo, que na mesma decisão,
permitiu o levantamento de 15,3% pelo Município de Porto Velho e determinou a
realização de perícia técnica para apuração do valor efetivamente devido a título
de ISS. Em 22 de fevereiro de 2017 foram deferidos os pedidos da ESBR de substituição do depósito remanescente por seguro garantia e a dedução dos custos
efetivamente comprovados, de modo que se iniciou a produção de prova pericial
para alcançar esse valor. O laudo está em elaboração, tendo o juízo determinado
ao perito a apresentação do laudo em outubro de 2020, o que ainda não ocorreu.
Dados os desdobramentos ocorridos no processo, os patronos da referida ação
avaliaram, nesta ocasião, o prognóstico de perda da ação como provável, pelo que
a mesma passa a integrar o presente reporte, com o valor atualizado de R$ 24.245.
O referido valor refere-se ao total discutido, sendo certo que o laudo pericial ditará
a tônica da decisão quanto ao valor efetivo de liquidação.
21.2. Processos classificados como riscos possíveis
31/12/2020 31/12/2019
Cíveis e administrativas
518.625
405.257
Tributário
73.301
42.146
Trabalhista
13.015
21.484
Total
604.941
468.887
21.2.1. Cíveis e administrativos. Dentre as 1.517 questões jurídicas classificadas como risco de perda possível, destaca-se que a Companhia figura
como ré em torno de 1.430 ações indenizatórias, que tramitam perante juízos cíveis, propostas por supostos pescadores que alegam ter verificado,
somente após a construção das barragens, redução da atividade artesanal
de pesca nas áreas contíguas aos empreendimentos hidrelétricos instalados
no rio Madeira. Na esfera administrativa, a Companhia recorre perante o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade - ICMBio de Auto de Infração lavrado
pelo chefe do Parque Nacional do Mapinguari, por suposto dano em floresta
nativa no interior do parque, decorrente de modificações ocorridas na definição dos limites do referido parque, após o enchimento de seu reservatório.
Atualmente, há antecipação de tutela deferida com efeito suspensivo da multa
envolvida e da sanção de embargo da área afetada, até a decisão de mérito
administrativa. 21.2.2. Tributários. 21.2.2.1. Créditos tributários. O principal
processo tributário que tramita na esfera administrativa, na Receita Federal
do Brasil, refere-se ao indeferimento pelo Fisco do pedido de homologação de
compensação de créditos tributários dos exercícios fiscais de 2011 a 2013, no
valor de R$10.910. Após a apresentação de recurso da ESBR com toda a documentação comprobatória, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) julgou, em 17 de outubro de 2019, e deu provimento ao recurso da
Companhia para reconhecer a regularidade da documentação apresentada e
autorizar que o mérito do pedido de compensação seja analisado pela Receita
Federal. O acórdão do CARF foi disponibilizado em 27 de novembro de 2019
e a Companhia vem tomando as providências para que o pedido de homologação de compensação seja analisado com urgência, contudo, não houve andamentos relevantes até 31 de dezembro de 2020. 21.2.2.2. Tributário ISSQN
- auto de infração. Em 24 de abril de 2014, a Companhia recebeu o auto de
infração nº 005211, intimando o recolhimento do crédito tributário de ISSQN,
sob a fundamentação de uma suposta redução indevida de base de cálculo, no período de abril a dezembro de 2009, relativa aos contratos firmados
com a BS Construtora, Embrace, Fundsolo, GL Transporte Terraplanagem e
Construção, Setenge e W. Kucharski. A fiscalização lavrou o Auto de Infração
sob o fundamento de que não foram apresentadas as notas fiscais emitidas
pelos prestadores de serviços da construção civil, referentes aos materiais
empregados na obra. Em 23 de maio de 2014, a Companhia apresentou sua
defesa administrativa, questionando a validade do Auto de Infração e o valor

desproporcional e confiscatório da multa aplicada. A pretensão da companhia
foi desprovida pelo Conselho de Contribuintes do Município, na sessão de 10
de abril de 2018, por 4 votos a 2 e após Recurso Especial, notificada, em 7 de
maio de 2018, acerca da decisão irrecorrível do Presidente do Conselho de
Recursos Fiscais do Município de Porto Velho/RO, que inadmitiu o Recurso
Especial interposto pela Companhia. O município de Porto Velho deu início
ao processo de execução fiscal após a lavratura da Certidão de Dívida Ativa
- CDA. Após apresentação de seguro garantia equivalente à 130% da quantia
objeto da execução fiscal, o poder judiciário deferiu pedido da Companhia
e suspendeu a execução fiscal. Em 11 de março de 2020, houve sentença
que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal apresentados pela
Companhia, para desconstituir integralmente o suposto crédito tributário de
ISS cobrado pelo Município de Porto Velho por meio da Execução Fiscal.
Em 16 de junho de 2020 o município apresentou apelação e a ESBR se
manifestou mantendo a linha de defesa já adotada e aguarda a inclusão em
pauta para julgamento da apelação. 21.2.3. Trabalhistas. A Companhia figura
como ré em 35 reclamações trabalhistas, classificadas com prognóstico de
perda possível. 5 delas foram ajuizadas por ex-funcionários da Companhia,
enquanto as demais referem-se a demandas propostas por ex-funcionários
de empresas contratadas, nas quais é pleiteado o reconhecimento da responsabilidade solidária ou subsidiária da Companhia. A Companhia adota a
Taxa Referencial - TR como índice de correção das contingências trabalhistas
para as contingências antes de março de 2015, após esta data a Companhia
adotou o IPCA-E, conforme decisão do Tribunal Superior do Trabalho - TST,
publicado em 2 de março de 2018. 21.3. Processos classificados como risco
remoto. 21.3.1. Excludente de responsabilidade. Após sagrar-se vencedora
do Leilão nº 05/2008, a Companhia obrigou-se a viabilizar e a executar todas
as obras civis visando à construção da UHE Jirau e à sua posterior operação.
Para tanto, o Contrato de Concessão firmado pela Companhia estabeleceu
um cronograma de prazos para a conclusão das obras civis e para o início
da operação de cada uma das unidades geradoras da UHE Jirau. Ao longo
da construção, no entanto, uma série de eventos de força maior inimputáveis
à Companhia - dado que absolutamente inevitáveis, imprevisíveis ou de consequências incalculáveis à época da formulação da proposta tarifária e do
planejamento da execução das obras e dos cronogramas iniciais - abalou o
ritmo da construção da UHE Jirau, fazendo com que as datas estabelecidas
no contrato para início da geração de energia e consequente suprimento dos
contratos firmados não pudessem ser atendidas. No processo de excludente
de responsabilidade, o status não se alterou, ou seja, a Companhia teve seu
pedido julgado procedente em primeira instância para reconhecer a excludente pelo período de 535 dias. A sentença, registre-se, está embasada em
prova pericial produzida judicialmente por meio de ação cautelar de produção
antecipada de provas. O Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da
1ª Região suspendeu parcialmente os efeitos da sentença proferida pela 5ª
Vara Federal de Porto Velho e determinou um cenário sem perdas ou ganhos
para as partes. Isso porque, de acordo com a decisão proferida no incidente
de suspensão de efeitos de sentença, é obstado a aplicação de penalidades regulatórias à Companhia, ao passo que não se reconhece o direito de
recebimento dos valores a que faz jus por força do reconhecimento da sua
excludente de responsabilidade pelo período de 535 dias. A ANEEL interpôs
recurso de apelação contra a sentença de primeiro grau, mas tal recurso - distribuído para a 6ª Turma do TRF1 - aguarda manifestação do relator para ser
incluído na pauta de julgamento. Até o momento trabalha-se sem expectativa
de julgamento da apelação. 21.3.2. ICMS. O principal processo refere-se a
benefício fiscal detido pela Companhia sobre o ICMS incidente sobre os equipamentos nacionais e importados destinados à composição do ativo fixo da
Companhia. Uma sucessão de alterações na estrutura do marco legal, que
amparava o referido benefício de isenção, modificou o posicionamento da
Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia, quanto ao deferimento dos
pedidos de isenção efetuados pela Companhia. Diante deste cenário e devido
à incerteza promovida pela inconsistência dos atos normativos aplicáveis, a
Companhia optou pelo questionamento judicial das alterações acima referidas. A respeito do tema em questão, existem os seguintes litígios: (i) Ação Declaratória - ajuizada em 27 de setembro de 2012, visando obter confirmação
da aplicação do benefício de isenção de ICMS, prevista no item 74 da tabela
1, do Anexo 1, do Decreto nº 8.321/98. A decisão de primeira instância concedida em seu âmbito não foi favorável à Companhia, uma vez que alega a
ilegalidade do benefício por ausência de Convênio CONFAZ. Os outros argumentos aduzidos na referida ação não foram apreciados.Em agosto de 2014,
a Companhia apresentou seu recurso de apelação, recebido no duplo efeito,
que suspendeu os efeitos da decisão desfavorável em primeira instância.
Em 24 de outubro de 2016, a 2ª Câmara do TJRO reconheceu que a competência para declarar eventual inconstitucionalidade do decreto que instituiu o benefício fiscal é exclusiva do plenário do Tribunal de Justiça de Rondônia e remeteu
os autos da apelação para o Pleno do TJRO, sem andamento adicional até o
momento. (ii) Ação Direta de Inconstitucionalidade (1ª ADI) - ajuizada pela Federação das Indústrias do Estado de Rondônia - FIERO, em 16 de outubro de 2012,
com pedido de liminar, visando a anulação do Decreto nº 15.858/11 e a imediata
restauração do benefício de isenção outrora previsto no item 74 da tabela 1, do
Anexo 1, do Decreto nº 8.321/98. Após o processo judicial, em 11 de dezembro
de 2014, foi reconhecida a procedência integral da ação e a consequente inconstitucionalidade do normativo em questão, restaurando-se, completamente,
o benefício de isenção de diferencial de alíquota de ICMS contemplado no item
74 da Tabela I, Anexo 1 do RICMS/RO. (iii) Ação Direta de Inconstitucionalidade
(2ª ADI) - ajuizada pelo Ministério Público com pedido liminar, com o fito de ver
declarado inconstitucional o artigo 1º do Decreto Estadual nº 10.663/03. A ADI
revitaliza a questão da ausência de convênio, mote principal utilizado na sentença de primeira instância desfavorável à Companhia na Ação Declaratória, e,
portanto, levanta a discussão a respeito da necessidade de convênio para se
evitar “guerra fiscal”. Em 2 de setembro de 2019, o Órgão Especial do Tribunal de
Justiça de Rondônia julgou prejudicado o pedido de declaração de inconstitucionalidade, uma vez que o Decreto nº 10.663/03 foi revogado por decreto posterior
que entrou em vigor em 1º de agosto de 2019 (Decreto nº 22.721/2018. Após o
julgamento da 2ª ADI o MPE/RO opôs embargos de declaração. O julgamento
em questão ocorreu, estes foram apreciados, sendo mantida a posição favorável
consolidada no julgamento de setembro de 2019. Entretanto, como a questão
acerca da constitucionalidade não foi exaurida nos autos da ação direta de inconstitucionalidade, tem-se que o debate acerca da aplicação ou não do benefício às operações já ocorridas (até a data de 31 de julho de 2019) subsistirá nas
ações que ainda tramitam na origem, bem como na via administrativa. (IV) Ações
Anulatórias e Ação inibitória - Em abril de 2019 centenas de Certidões de Dívidas
Ativas - CDAS foram protestadas pelo fisco de Rondônia. A Companhia ajuizou
4 ações anulatórias de protesto e uma ação inibitória. Em todas as 5 ações as
1ª e 2ª Varas de Fazenda Públicas da Comarca de Porto Velho deferiram os
pedidos liminares para determinar o cancelamento dos protestos e impedir todo
e qualquer ato constritivo até o julgamento definitivo da 2ª ADI. Não obstante,
considerando o não exaurimento definitivo da questão, que restou aos tribunais
fracionários a decisão quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do benefício fiscal (até quando deve ser considerado os efeitos
do Decreto nº 10.633/03), a Companhia está trabalhando para manter a suspensão dos atos constritivos até a definição do período de vigência dos Decreto
nº 10.633/03. Há boa expectativa de êxito junto aos tribunais fracionários deste
pleito. 22. ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC.
Em reuniões do Conselho de Administração, são aprovados os cronogramas
de aportes dos recursos. Esses recursos são transferidos pelos acionistas da
Companhia, na forma de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC.
Em 29 de maio de 2020, foi aprovado o aumento de capital subscrito da Companhia, no montante de R$361.000, mediante a emissão de 361.000.000 de novas
ações ordinárias, todas sem valor nominal, subscritas e integralizadas em sua
totalidade pelos acionistas da ESBR, na proporção de suas participações, com
os AFACs. A movimentação do saldo dos Adiantamentos para Futuro Aumento
de Capital - AFAC no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi a seguinte:
Engie Mizha CHESF CGT Eletrosul
Total
Saldo em 31/12/2019
132.400 66.200 66.200
72.200 337.000
Constituições
12.000
6.000
6.000
- 24.000
Integralização de capital (144.400) (72.200) (72.200)
(72.200) (361.000)
Saldo em 31/12/2020
A movimentação do saldo dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - AFAC no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foi a seguinte:
Engie
Mizha CHESF Eletrosul
Total
Saldo em 31/12/2018
337.200 168.600 168.600 168.600 843.000
Constituições
132.400
66.200
66.200
72.200 337.000
Integralização de capital (337.200) (168.600) (168.600) (168.600) (843.000)
Saldo em 31/12/2019
132.400
66.200
66.200
72.200 337.000
23. OUTROS PASSIVOS
31/12/2020 31/12/2019
Circulante:
Projetos (a)
50.376
39.207
Arrendamento mercantil - Guindastes (b)
1.479
1.755
Arrendamento mercantil - Veículos (c)
906
290
FNDCT (a)
882
833
MME (a)
441
416
Seguros a pagar - Seguro Garantia (d)
302
302
Arrendamento mercantil - Direito de uso - aluguel escritório da ESBR - RJ (e)
272
265
Total
54.658
43.068
Não circulante:
Pesquisa e Desenvolvimento - Projeto E.M.M.A II (f)
5.049
5.399
Pesquisa e Desenvolvimento - Projeto R.O.S.A. I (g)
1.825
2.003
Pesquisa e Desenvolvimento - Projeto Biomarcadores (h)
1.091
2.025
Pesquisa e Desenvolvimento - Projeto E.M.M.A I (i)
312
935
Seguros a pagar - Seguro Garantia (d)
302
604
Arrendamento mercantil - Guindastes (b)
27
1.586
Arrendamento mercantil - Direito de uso - aluguel escritório da ESBR - RJ (e)
381
564
Pesquisa e Desenvolvimento - Projeto R.O.S.A. II (j)
406
434
Total
9.393
13.550
(a) Referem-se ao investimento em projetos com intuito de estimular o desenvolvimento e inovações tecnológicas relevantes para o Setor Elétrico Brasileiro,
bem como o repasse ao P&D para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT e para o Ministério de Minas e Energia - MME. (b)
Valor referente a arrendamento mercantil financeiro de dois guindastes móveis
que são utilizados na Usina. (c) Referente a arrendamento mercantil financeiro
dos carros utilizados pela diretoria e gestores nas atividades da Companhia.
(d) Referente a seguro garantia judicial para execução fiscal, com valores a
pagar em parcelas anuais de R$302. Vigência da apólice de seguro garantia:
25 de setembro de 2018 a 25 de setembro de 2023. (e) Referente ao passivo
de arrendamento do direito de uso da sala de escritório da Companhia, localizada no RJ, que é alugada e foi contabilizada em 2019 de acordo com o IFRS
16 - CPC06 (R2). (f) Referente ao Projeto E.M.M.A. II (Protótipo para Revestimento Robótico de Turbinas). (g) Referente ao Projeto R.O.S.A. I (Robô para
Operações em “Stoplogs” Alagados). (h) Referente ao Projeto Biomarcador
(Biomarcadores de toxicidade do mercúrio aplicados ao setor hidrelétrico na
região Amazônica). (i) Referente ao Projeto E.M.M.A. I (Metodologia para Revestimento Robótico de Turbinas). (j) Referente ao Projeto R.O.S.A. II (LOTE
PIONEIRO: Instrumentação de Vigas Pescadoras para. 24. PATRIMÔNIO LÍQUIDO. 24.1. Capital social. A Companhia está autorizada a aumentar o seu
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capital social até o limite de R$12.000.000 por deliberação do Conselho de Administração, independentemente de reforma estatutária. Em 31 de dezembro
de 2020, a Companhia registra um capital social subscrito e integralizado de
R$11.673.710, dividido em 11.673.710.000 de ações ordinárias, todas escriturais e sem valor nominal (R$11.312.710, em 31 de dezembro de 2019). 24.2.
Integralização de capital. Em 29 de maio de 2020, foi aprovado o aumento
de capital subscrito da Companhia, no montante de R$361.000, mediante a
emissão de 361.000.000 de novas ações ordinárias, todas sem valor nominal,
subscritas e integralizadas em sua totalidade pelos acionistas da ESBR, na
proporção de suas participações. As ações subscritas foram integralizadas mediante capitalização de R$361.000, provenientes de Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital (AFAC) realizados pelos acionistas na Companhia, no período de janeiro de 2019 a janeiro de 2020, na proporção de suas participações.
24.3. A Companhia possui a seguinte composição acionária
Participação (%)
Engie Brasil Participações Ltda.
40,0
Mizha Energia Participações S.A.
20,0
CGT Eletrosul Centrais Elétricas S.A.
20,0
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF)
20,0
Total
100,0
24.4. Compromissos de acionistas. Conforme as obrigações estabelecidas na
cláusula quinta do Acordo de Acionistas da Companhia, os acionistas comprometem-se, na proporção das respectivas participações percentuais, a subscrever e integralizar capital, de acordo com o que dispuser o Cronograma de Aporte
de Recursos. Caso qualquer acionista deixe de integralizar o capital na Companhia por ele subscrito, os demais acionistas, após cinco dias úteis sem que
tenha sido sanada a inadimplência, terão o direito de, na proporção de sua participação no capital social (excluída a participação do acionista inadimplente): (i)
integralizar tal parcela do capital social; (ii) adquirir as ações já integralizadas; e/
ou (iii) adquirir as ações ainda não integralizadas. Os acionistas da Companhia
obrigam-se a não alienar as ações de sua propriedade, salvo com a anuência
dos demais acionistas. 25. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA. Com o início da
entrega dos montantes de energia dos Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado - CCEARs, a Companhia passou a auferir receita
operacional. Além da receita obtida pela entrega dos CCEARs, a Companhia
obteve receita oriunda da entrega dos contratos de compra e venda de energia
com partes relacionadas (nota explicativa nº 30.2) e da liquidação das sobras
de energia na CCEE. Dessa forma, em atendimento ao pronunciamento técnico
CPC 47 Receita de contrato de cliente, a Companhia apresenta a conciliação
entre a receita operacional bruta e a receita líquida de venda, conforme segue:
31/12/2020 31/12/2019
Receita operacional bruta
2.977.255 2.856.940
Suprimento de energia elétrica ACR – distribuidoras 1.899.072 1.831.780
Suprimento de energia elétrica ACL - partes
relacionadas
1.062.462 1.017.730
Transações no âmbito – CCEE
15.721
7.430
Deduções da receita operacional bruta
(301.210) (288.891)
COFINS
(226.279) (217.139)
PIS
(49.126) (47.142)
Investimentos P&D
(25.805) (24.610)
Receita operacional líquida
2.676.045 2.568.049
26. CUSTO DA E ENERGIA VENDIDA
Custo de energia vendida:
31/12/2020 31/12/2019
Encargos de uso da rede elétrica
927.959
881.469
Depreciação e amortização
812.766
803.929
Resultado com transações na CCEE
283.916
429.417
Compensação Financeira pela Utilização de
Recursos Hídricos - CFURH
84.093
95.631
Compra de energia bilateral
53.776
41.010
Custos com pessoal
34.830
36.245
Equipamentos
23.478
28.327
“Generation Scaling Factor - GSF”
20.504
20.504
Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia
Elétrica -TFSEE
11.471
11.524
Serviços de terceiros
6.979
10.750
Seguros
6.881
5.948
Outros custos
15.050
31.016
2.281.703 2.395.770
27.COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS:
31/12/2020 31/12/2019
Pessoal
20.106
20.176
Administradores (nota explicativa nº 31)
11.786
13.879
Serviço de terceiros
22.780
34.204
Depreciação e amortização
6.667
7.129
Aluguéis em geral
3.162
3.614
Manutenção e conservação de edifícios
2.367
3.492
Contribuições
2.281
2.955
Veículos e transportes
1.915
1.872
Material
2.003
1.180
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
948
Outros
4.446
4.778
Total
77.513
94.227
Classificados como:
Pessoal
20.106
20.176
Administradores
11.786
13.879
Gastos administrativos
45.621
60.172
Total
77.513
94.227
28.RESULTADO FINANCEIRO
Receita financeira:
31/12/2020 31/12/2019
Renda da aplicação financeira
9.809
5.551
Atualização Selic
967
2.480
Atualização monetária
4.626
2.393
Desconto financeiro
48
1.164
(-) PIS/COFINS sobre receitas financeiras
(718)
(538)
Total
14.732
11.050
Despesa financeira:
Encargos sobre dívida
(742.721) (892.643)
Atualização financeira custos ambientais (AVP)
(18.627)
(36.276)
Atualização UBP
(18.863)
(18.859)
Variação cambial
(7.328)
(4.661)
Juros
(759)
(11.832)
Comissões
(6.571)
(10.683)
Outras despesas financeiras
(2.772)
(5.525)
Total
(797.641) (980.479)
Resultado financeiro
(782.909) (969.429)
29. COMPOSIÇÃO DE OUTRAS RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS:
Reversão de Provisão para Contingência Tributária - 31/12/2020 31/12/2019
ISSQN - auto de infração (nota explicativa nº 21)
4.970
653
Outras despesas (receitas)
(3.246)
2.725
Precatório
11.192
Total
1.724
14.570
30. PARTES RELACIONADAS. 30.1.Grupo Engie. 30.1.1. Engie Brasil Serviços
de Energia S.A.. Em 20 de setembro de 2018 a Companhia firmou um contrato, no
valor total de R$1.800, com a Engie Brasil Serviços de Energia S.A., cujo objeto
é prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para o sistema
de centrais de ar condicionado e bebedouros alocados na UHE Jirau. Em 25 de
novembro de 2020 foi convalidado a extensão do contrato até 30 de novembro de
2020, acrescido valor financeiro de R$176. Em 31 de dezembro de 2020, o valor
remanescente do contrato com a Engie Brasil Serviços de Energia S.A. é de R$35
(R$805 em 31 de dezembro de 2019). Em 25 de novembro de 2020, foi aprovado
contrato emergencial de 6 (seis) meses, no valor total de R$ 430, com início em 1º
de dezembro de 2020. Em 31 de dezembro de 2020, o valor remanescente do contrato emergencial com a Engie Brasil Serviços de Energia S.A. é de R$ 430. 30.1.2.
Tractebel Engineering. Em 30 de junho de 2020 a Companhia firmou um contrato,
com a Tractebel Engineering, no valor total de R$282, cujo objeto é prestação de
serviços na revisão do Plano de Ação de Emergência (PAE) na UHE Jirau. Em
31 de dezembro de 2020, o valor remanescente do contrato com a Tractebel Engineering é de R$141. 30.2. Clientes e receita de energia elétrica - ACL. A Companhia firmou contratos de venda de energia, atualizados anualmente pelo IPCA,
com os acionistas da Companhia e com empresas do mesmo grupo econômico.
Clientes de energia elétrica - partes relacionadas
Geramamoré Participações e Comercializadora de 31/12/2020 31/12/2019
Energia Ltda. (Empresa do Grupo Engie)
48.199
44.252
CGT Eletrosul - Companhia de Geração
Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil
20.202
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco CHESF
15.059
14.437
Engie Brasil Energia S.A.
1.293
2.596
Total
84.753
61.285
Receita de venda de energia elétrica com partes relacionadas
Geramamoré Participações e Comercializadora de 31/12/2020 31/12/2019
Energia Ltda. (Empresa do Grupo Engie)
627.496
599.937
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco CHESF
209.165
199.979
CGT Eletrosul - Companhia de Geração e
Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil
209.165
199.979
16.636
17.835
Engie Brasil Energia S.A.
Total
1.062.462 1.017.730
30.3. Outras receitas- partes relacionadas
Companhia Hidro Elétrica do
31/12/2020 31/12/2019
São Francisco - CHESF
1.045
1.045
Engie Brasil Energia S.A.
1.045
1.045
30.4. EUST a pagar e custo com encargos de uso da rede elétrica com partes
relacionadas. EUST - Encargo do Uso do Sistema de Transmissão a pagar
com partes relacionadas
31/12/2020 31/12/2019
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF
10.573
9.584
CGT Eletrosul - Companhia de Geração e
Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil
2.678
4.188
Total
13.251
13.772
Os valores referem-se à provisão do EUST da Usina com base no Contrato de
Uso do Sistema de Transmissão firmado com o ONS para a utilização das instalações de transmissão da rede básica e são contabilizados no contas a pagar (nota
explicativa nº 18). Estes encargos em 31 de dezembro de 2020 tinham como saldo devedor total de R$73.778 (R$122.120 em 31 de dezembro de 2019). Deste
montante, R$10.573 (R$9.584 em 31 de dezembro de 2019) refere-se à CHESF
e R$2.678 (R$4.188 em 31 de dezembro de 2019) é referente à CGT Eletrosul.

Custo com encargos de uso da rede elétrica com partes relacionadas
31/12/2020 31/12/2020
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF
117.856
118.767
CGT Eletrosul - Companhia de Geração e
Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil
34.597
52.103
Total
152.453
170.870
Os custos referentes aos encargos pagos às transmissoras pelo uso do sistema
de transmissão (EUST) são contabilizados no custo (nota explicativa nº 26).
Estes encargos totalizam, em 31 de dezembro de 2020, R$927.959 (R$881.469
em 31 de dezembro de 2019). Deste montante, em 31 de dezembro de 2020,
R$85.714 (R$118.767 em 31 de dezembro de 2019) refere-se à CHESF e
R$26.546 (R$52.103 em 31 de dezembro de 2019) é referente à CGT Eletrosul.
31. REMUNERAÇÃO DO PESSOAL-CHAVE DA ADMINISTRAÇÃO
Resultado
31/12/2020 31/12/2019
Remuneração
8.273
9.414
Encargos
2.477
3.706
Benefícios
1.036
759
Total
11.786
13.879
32. PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA. Um plano de contribuição definida é um plano de benefícios pós-emprego sob o qual uma entidade paga
contribuições fixas para uma entidade separada (fundo de previdência) e não
terá nenhuma obrigação legal ou construtiva de pagar valores adicionais. As
obrigações por contribuições aos planos de pensão de contribuição definida
são reconhecidas como despesas de benefícios a administradores e empregados no resultado, nos períodos em que os serviços são prestados pelos
administradores e empregados.
31/12/2020 31/12/2019
Resultado:
Previdência privada empregados
1.083
1.112
Previdência privada administradores
249
155
Total
1.332
1.267
33. INSTRUMENTOS FINANCEIROS. 33.1. Gestão do risco de capital. A
Companhia administra seu capital para assegurar a continuidade de suas
atividades normais, ao mesmo tempo em que maximiza o retorno a todas
as partes interessadas ou envolvidas em suas operações, por meio da otimização do saldo das dívidas e do patrimônio. A estratégia geral da Companhia permanece inalterada desde 2013. Ao administrar seu capital, o objetivo
da Companhia é assegurar as operações, iniciadas em setembro de 2013
(conforme mencionado na nota explicativa nº1, a Companhia está totalmente
operacional, com 50 unidades geradoras em operação na UHE Jirau), para
oferecer retorno aos acionistas, além de manter uma estrutura de capital adequada para minimizar os custos associados. A Companhia não está sujeita a
nenhum requerimento externo sobre o capital, exceto pelo índice de capitalização descrito na nota explicativa nº 16. A Diretoria Financeira da Companhia
revisa trimestralmente sua estrutura de capital. Como parte dessa revisão,
considera o custo de capital e os riscos associados a cada classe de capital.
Índice de endividamento. A estrutura de capital da Companhia consiste em
passivos financeiros com instituições financeiras (nota explicativa nº16), saldos de caixa e equivalentes de caixa, depósitos vinculados (notas explicativas
nº 4 e nº 10) e patrimônio líquido (nota explicativa nº 24).
Composição
31/12/2020 31/12/2019
Total dos empréstimos e financiamentos (*)
10.709.910 10.561.355
(-) Depósitos vinculados (**)
(307.934)
(104.308)
(-) Caixa e equivalentes de caixa
(509.778)
(122.422)
Dívida líquida
9.892.198 10.334.625
Total do patrimônio líquido
9.207.102
9.155.299
Índice de endividamento líquido
1,07
1,13
(*) Conforme detalhado na nota explicativa nº 16. (**) Valor aplicado em título público federal, conforme cláusula sexta, parágrafo segundo, do Contrato de Compartilhamento de Garantias e Outras Avenças (BNDES) (ver nota explicativa nº 10).
33.2. Categoria do instrumento financeiro
Ativos financeiros
Mensuração
31/12/2020 31/12/2019
Caixa e equivalentes de
Valor justo por meio
caixa
do resultado
509.778
122.422
Valor justo por meio
Depósitos vinculados (**)
do resultado
307.934
104.308
Clientes
Custo amortizado
305.098
275.912
Total dos ativos financeiros
1.122.810
502.642
Passivos financeiros
Mensuração
31/12/2020 31/12/2019
Outros passivos financeiros:
Fornecedores
Custo amortizado
25.014
33.039
Contas a pagar
Custo amortizado
425.362
439.910
Financiamentos
Custo amortizado
10.634.812 10.482.732
UBP (***)
Custo amortizado
145.991
142.280
Total dos passivos financeiros
11.231.179 11.097.961
(***) Conforme detalhado na nota explicativa nº 19.
33.3. Objetivos com os riscos financeiros. Os valores estimados de realização de
ativos e passivos financeiros da Companhia foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e de metodologias apropriadas de avaliação.
Entretanto, considerando o julgamento da Administração, foi requerida a interpretação dos dados de mercado para produzir a estimativa do valor de realização
mais adequada. Como consequência, as estimativas a seguir não indicam, ne-

cessariamente, os montantes que poderiam ser realizados no mercado de troca
corrente. O uso de metodologias de mercado pode produzir efeitos diferentes nos
valores de realização estimados. As condições financeiras e os resultados das
futuras operações podem ser afetados de forma adversa por qualquer um dos fatores de risco descritos a seguir. 33.4. Risco de taxa de juros e índices flutuantes.
Este risco está relacionado à possibilidade de a Companhia vir a sofrer perdas
por conta de flutuação de taxas de juros aplicadas aos seus passivos ou ativos. A
Companhia está exposta a taxas de juros flutuantes relacionadas às variações da
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP (para os contratos de financiamentos), ao
IPCA (pelo ressarcimento à União pelo UBP), ao CDI (para as aplicações financeiras) e à Taxa Referencial - TR (para os depósitos judiciais). Análise de sensibilidade. Em decorrência do histórico de volatilidade das taxas de juros e dos
índices de preços, a Companhia preparou uma análise de sensibilidade sobre
seus ativos e passivos financeiros, demonstrando os eventuais impactos sobre o
seu resultado no ano de 2020, com base em premissas consideradas prováveis.
As variações consideradas para o cálculo do impacto em 31 de dezembro de
2020 foram das seguintes taxas: TJLP, DI e IPCA.
(i) Variação na taxa de juros de longo prazo (TJLP)
Impacto Impacto Impacto
(cenário cenário cenário
Operação
Exposição Risco provável)
A
B
Aumento
Financiamentos
10.709.910 da TJLP
(17.136) (64.259) (111.383)
Referência para
TJLP
TJLP
financiamentos
4T’20
1T’21 25 bps 50 bps
TJLP
4,55%
4,39% 3,95%
3,51%
Demonstra o saldo total da dívida com o BNDES em 31 de dezembro de
2020, considerando a TJLP de 4,55% a.a.. Para o ano de 2021 consideramos
uma expectativa de 4,39% a.a., conforme taxa informada pelo BNDES com
vigência para o primeiro trimestre de 2021. Em relação aos financiamentos,
os cenários A e B consideram um aumento da TJLP de 25 basis points e 50
basis points, respectivamente, com base na taxa em vigor a partir de janeiro.
Impacto Impac- Impacto
(ii) Variação no DI
(cenário to ce- cenário
Operação
Exposição
Risco
provável) nário A
B
Ativos financeiros (Aplicações em CDB e operação compromissada e
Aumento da
depósitos vinculados)
1.157.104 taxa CDI
7.194 4.823 (4.741)
Referência para ativos
Taxa de
Cenário
150
financeiros
31/12/2020 provável
bps 275 bps
CDI
2,00%
2,,88% 2,59% 2,30%
7.194 4.823 (4.741)
Demonstra o saldo das aplicações financeiras em 31 de dezembro de 2020,
considerando o acompanhamento da taxa Selic atualmente em 2% a.a., e cuja
meta para o fim do exercício corrente é de 3,25% a.a. de acordo com o relatório
Focus de 15 de janeiro de 2021. Em relação às aplicações financeiras, sobre a
meta projetada para 2021, os cenários A e B consideram um aumento de forma
estimada no DI de 150 basis points e 275 basis points, respectivamente, para
os anos de 2022 e 2023 ainda conforme o mesmo relatório Focus.
(iii) Variação no IPCA
Impacto
(cenário Impacto Impacto
Operação
Exposição
Risco provável) cenário A cenário B
Aumento do
UBP a pagar
145.991
IPCA
102
1.562
3.022
Referência para
Taxa de
Cenário
UBP a pagar
31/12/2020
provável 100 bps 200 bps
IPCA
3,43%
3,50%
4,50%
5,50%
Demonstra o saldo do UBP em 31 de dezembro de 2020, considerando a taxa
estimada do IPCA de 3,43% para o período, de acordo com o relatório Focus de
15 de janeiro de 2021, e cuja meta para 2022 é de 3,50% a.a. de acordo com o
mesmo relatório. Em relação ao UBP a pagar, os cenários A e B consideram um
aumento do IPCA de 100 basis points e 200 basis points sobre a meta para 2022
respectivamente. 33.5. Risco de liquidez. O gerenciamento do risco de liquidez
da Companhia é de responsabilidade da Diretoria Financeira, que controla as necessidades de captação e gestão de liquidez de curto, médio e longo prazos, pelo
monitoramento permanente dos fluxos de caixa previstos e reais. No intuito de
assegurar a capacidade dos pagamentos de suas obrigações de maneira conservadora, a Companhia utiliza a política de caixa mínimo, revisado anualmente com
base nas projeções de caixa e monitorado mensalmente por essa Diretoria. A gestão de aplicações financeiras tem foco em instrumentos de curtíssimo prazo, prioritariamente com vencimentos diários, de modo a promover máxima liquidez e fazer
frente aos desembolsos. 33.5.1. Tabelas do risco de liquidez e juros. As tabelas a
seguir mostram, em detalhes, o prazo de vencimento contratual restante dos ativos
e passivos financeiros não derivativos da Companhia, bem como os prazos de
amortização contratuais. As tabelas foram elaboradas de acordo com os fluxos de
caixa não descontados dos passivos financeiros, com base na data mais próxima
em que a Companhia deve quitar as respectivas obrigações. As tabelas incluem
os fluxos de caixa dos juros e do principal. O vencimento contratual baseia-se na
data mais recente em que a Companhia deve quitar as respectivas obrigações.

Taxa de juros efetiva Menos de um De um a três De três meses De um a cinco
Mais de cinco
31 de dezembro de 2020
média ponderada - %
mês
meses
a um ano
anos
anos
Total
Financiamentos
TJLP + 2,65%
101.390
304.156
912.518
5.055.391
9.955.189
16.328.644
Fornecedores
20.578
4.436
25.014
UBP a pagar
IPCA
811
2.433
7.300
60.019
75.428
145.991
Provisão para custos ambientais
3.683
7.366
33.146
100.680
382.585
527.460
Total dos passivos
126.462
313.955
952.964
5.220.526
10.413.202
17.027.112
31 de dezembro de 2019
Financiamentos
TJLP + 2,65%
101.261
303.783
911.349
4.959.969
11.258.453
17.534.815
Fornecedores
24.881
8.158
33.039
UBP a pagar
IPCA
1.253
2.506
11.277
92.722
34.522
142.280
Provisão para custos ambientais
5.947
11.894
53.523
103.456
393.131
567.951
Total dos passivos
133.342
318.183
976.149
5.164.305
11.686.106
18.278.085
34. TRANSAÇÕES QUE NÃO ENVOLVEM CAIXA
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a Com- tual de 1% de sua receita operacional líquida - ROL, apurada de acordo com o
panhia realizou as seguintes atividades que não envolveram caixa e, portan- disposto no MCSPE, em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico
do Setor de Energia Elétrica - P&D, segundo regulamentos estabelecidos pela
to, foram excluídas da demonstração dos fluxos de caixa:
31/12/2020 31/12/2019 ANEEL, nos termos da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, alterada pelas Leis n
Tributos compensados (a)
(b)
193.284
197.806 o 10.438, de 26 de abril de 2002, nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.465,
(a) Referem-se a tributos compensados no exercício (nota explicativa nº 7). de 28 de março de 2007, nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e nº 12.212, de
35. SEGUROS. A Companhia promove a contratação de todos os seguros ne- 20 de janeiro de 2010. • A garantia firmada oriunda do Edital de Leilão - ANEEL
cessários para atender à legislação, às obrigações contratuais do financiamento 02/2011 (Leilão A-3, de agosto de 2011), que foi totalmente liberada em feveobtido com o BNDES e às obrigações de concessão, transferindo para as segu- reiro de 2017, pela SCG/ANEEL, nos termos descritos no item 13.4 do edital
radoras os riscos relacionados a operação da usina, a saber: a) Responsabilida- de Leilão 02/2011. • A garantia de cumprimento das obrigações assumidas no
de civil geral. Este seguro cobre os danos provocados a terceiros, de responsabi- Contrato de Concessão, conforme item 12 do Edital de Leilão nº 05/08 (entre
lidade civil geral e visa indenizar o segurado por quaisquer quantias que ele seja as quais se destacam a obtenção de LI, incluindo projetos socioambientais, e
responsável por pagar, legalmente, em relação a morte, dano corporal, interfe- de LO), no valor inicial de R$650.000, que foi totalmente liberada pela SCG/
rência, transgressão ou incômodo que ocorram durante o período de vigência e ANEEL, nos termos da subcláusula 13ª da cláusula 7ª do Contrato de Concessão
decorram de ou sejam relativos ao negócio. A vigência deste seguro que cobre de 2008. 37. GARANTIAS RECEBIDAS. As garantias contratuais podem ser de
os riscos foi renovada de 20 de março de 2020 até 20 de março de 2021. b) Ope- adiantamento contratual ou de performance. Quanto à forma, elas podem ser
racional. Riscos operacionais (renovação de apólice). Este seguro cobre danos corporativas, retenção de valores pagos, fiança bancária e seguro garantia. A
materiais decorrentes de sinistros cobertos pela apólice. Os valores em risco e os garantia de adiantamento contratual, sempre na forma de fiança bancária, está
respectivos limites máximos de indenização foram contratados conforme segue: diretamente relacionada ao valor de adiantamento previsto no contrato, que só
Limite máximo de Vigência da co- pode ser realizado após o envio da garantia por parte do fornecedor. A garantia de performance está relacionada ao cumprimento dos eventos contratuais e
Tipo de cobertura Valor em risco
indenização
bertura
objetiva proteger a Companhia contra um eventual descumprimento de contra20/03/2020 a
to. De modo geral, essas garantias podem ser reduzidas com a apropriação do
Riscos operacionais
9.960.851
1.000.000
20/03/2021
36. COMPROMISSOS. 36.1. Compromissos advindos do Contrato de Con- adiantamento e o cumprimento dos marcos contratuais. Na tabela a seguir, estão
cessão. A Companhia assumiu alguns compromissos por meio do Contrato de listadas as principais informações sobre as garantias recebidas, de acordo com a
Concessão, entre os quais se destacam: • A aplicação, anualmente, um percen- moeda original estipulada em contrato e, por consequência, nas garantias:
Tipo de serviço/equipamento
Manutenção da subestação coletora em Porto Velho e
manutenção das linhas de transmissão da UHE Jirau
Demarcação física da área de preservação do
reservatório, com georreferenciamento dos marcos
Prestação de serviços de capina e roçagem,
medição, preenchimento de formulários e
condução de embarcação e veículo
Termonebulização, serviços especializados em
controle de vetores

Fornecedor
Cotesa Engenharia
Ltda.
Carta Cartografia e
Agrimensura LTDA
Marok Serviços de
Engenharia Elétrica
LTDA
H. de Oliveira Pinto
Eirelli
Marok Serviços de
Engenharia Elétrica
Manutenção dos equipamentos auxiliares elétricos
LTDA
Manutenção dos equipamentos auxiliares
RIP Serviços
mecânicos
Industriais LTDA
Serviço subaquático nas dependências
Ilha Sub Atividades
da UHE Jirau
Subaquáticas LTDA
Execução serviços subprograma de apoio a
F M Costa Eireli atividades pesqueiras SAAP
EPP

Tipo de
Garantia
Seguro
garantia
Seguro
garantia
Seguro
garantia
Seguro
garantia
Seguro
garantia
Seguro
garantia
Seguro
garantia
Seguro
garantia

Valor con- Valor garan- Banco emissor
tratual inicial tido atual da fiança ban(em R$/mil) (em R$/mil) cária em vigor
Junto Seguros
113
113
S.A.
Pottencial
90
90
Seguradora
22

22

130

130

207

207

232

232

117

117

184
1.095

184
1.095

Entrada em Vencimenvigor da to da fiança
fiança atual bancária
02/04/2019 02/05/2021
01/05/2020 30/06/2021

Berkley Brasil
Seguros
15/06/2020 15/06/2021
Junto Seguros
S.A.
30/07/2020 30/08/2023
BMG Seguros
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51.967 (i) Bank of China 27/03/2012 15/05/2021
(i) Convertido pela taxa de câmbio no valor de R$5,1967, posição em 31/12/2020, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil. 38. EVENTOS SUBSEQUENTES. Repactuação do risco hidrológico – Lei n° 14.052 de 08 de setembro de 2020. Com o advento da Lei n° 14.052, aprovada em 08 de setembro de 2020, e
regulada pela Resolução Normativa ANEEL n° 895/2020, emitida em 01 de dezembro de 2020 que, de forma retroativa, por geração fora da ordem de mérito
(GFOM), preveem e estabelecem as condições para a compensação aos titulares das usinas hidrelétricas que compõe Mecanismo de Realocação de Energia
(MRE) dos projetos estruturantes, relacionados à antecipação da garantia física e também pelas restrições na entrada em operação das instalações de transmissão
de energia. Por consequência, as geradoras terão o direito à extensão do prazo de concessão das outorgas de geração por até sete anos, considerando apenas
a parcela de energia que não foi repactuada em 2015. Pelo calendário divulgado pela ANEEL, o Operador Nacional do Sistema (ONS) e a Empresa de Pesquisa
Energética (EPE) enviaram à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) os dados de entrada necessários ao cálculo dos valores de compensação.
A CCEE terá mais 90 dias para apresentar os resultados à agência após a comunicação, que deverá publicar os valores em até 30 dias após o recebimento. O
prazo de adesão das geradoras é de 60 dias, a partir da publicação dos cálculos pela ANEEL. A ESBR ingressou com recurso administrativo contra a REN 895/20
com dois pedidos que visam a apuração mais precisa do ressarcimento previsto na Lei 14.052/20, são eles: 1 - A ANEEL propôs que a parcela de garantia física
(GF) não repactuada antes de janeiro/2016 seja baseada na porcentagem de GF repactuada em janeiro/2016. Porém, entre setembro/2013 e dezembro/2015, a
UHE Jirau esteve em motorização, de forma que, ao longo deste período, foram distintos os percentuais de GF destinada ao ACL sobre a GF total da usina. Foi
pedida a apuração mensal de GF de Jirau associada ao ACL e que é elegível ao ressarcimento previsto na Lei 14.052/20. 2 - A ESBR possui CCEARs firmados no
12º LEN (Leilão A-3 de 2011) que se encerram em 31.12.2043, posterior ao término original da concessão da UHE Jirau, que é 13.08.2043. Assim, no período de
14.08.2043 a 31.12.2043, parte da GF líquida da UHE Jirau estará comprometida com os montantes de CCEAR do 12º LEN (209,3 MW médios), que possui preço
inferior ao preço regulatório de referência, resultando em margem inferior àquela prevista no § 4º do Art. 6º da REN. A margem inferior durante tal período deve ser
considerada para o cálculo da extensão de concessão que deve recuperar todo o ressarcimento ao qual a ESBR tem direito. O valor de compensação para a UHE
Jirau é estimado em R$ 195,9 Milhões (Valor Presente), e a extensão do prazo de concessão é estimada em 389 dias. A Administração da Companhia prevê que
a adesão deverá ocorrer assim que publicados os cálculos pela ANEEL. 39. AUTORIZAÇÃO PARA A CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. A
conclusão das demonstrações financeiras foi autorizada e aprovada pela Diretoria da Companhia em 17 de fevereiro de 2021.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Acionistas e Administradores da Energia Sustentável do Brasil S.A.
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Energia Sustentável do Brasil S.A. (“Companhia”), que responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter segurança razoável de
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um
nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Energia Sustentável do Brasil S.A. em 31 de dezembro de 2020, e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
- CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Incerteza significativa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
relacionada com a continuidade operacional . Conforme mencionado na nota explicativa nº 1.2 às informações já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
financeiras intermediárias, a Companhia vem apurando prejuízos recorrentes registrados em seu patrimônio líquido falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
(R$2.466.645 mil em 31 de dezembro de 2020 e R$2.157.411 mil em 31 de dezembro de 2019) decorrentes, entre procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre
outros fatores, dos impactos da exposição aos preços do mercado de curto prazo sobre os efeitos do GSF e dos a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
impactos financeiros de seus financiamentos. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor. A Administração adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências
da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração, e não expressamos qualquer significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as
a esse respeito. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da
Rio de Janeiro, xx de xxxxx de 2021
capacidade de a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a
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sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser
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que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
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Qualicorp compra carteiras com 10 mil clientes de Unimeds

A

Qualicorp, administradora de planos de saúde coletivos, firmou acordo para
a compra de duas carteiras
de clientes no segmento de
planos de saúde coletivos
por adesão, somando 10 mil
beneficiários. As aquisições
reforçam a estratégia de regionalização, fortalecimento do relacionamento da
Quali com as Unimeds e a
ampliação de acordos com
parceiros locais em diversos
estados do país.
O primeiro contrato envolve as carteiras de planos
privados de assistência à
saúde com cerca de 7,9 mil
vidas, no segmento coletivo
por adesão e no segmento de

pequenas e médias empresas
(PME), da administradora
de benefícios Gestão Adm,
localizada em Natal (RN). A
carteira é atendida pela Unimed Natal.
O segundo acordo engloba a carteira de planos
de saúde com cerca de 2,3
mil vidas, todas no segmento de adesão, da Associação Comercial, Industrial,
Agropastoril e Prestadora
de Serviços de Barra Mansa
(Aciap). Neste caso, a carteira tem atendimento realizado pela Unimed Barra
Mansa (RJ).
As transações, que envolvem apenas os direitos
e obrigações das carteiras,
marcam o início da parce-

ria da Quali com a Unimed
Natal e Unimed Barra Mansa. “As aquisições reforçam
nossa estratégia de crescimento por meio de parcerias locais, observando as
oportunidades em todas as
regiões do país, inclusive
com o fortalecimento do relacionamento da Quali com
diversas operadoras do sistema Unimed”, destaca Elton Carluci, vice-presidente
Comercial, de Inovação e
Novos Negócios
Para o presidente da
Qualicorp, Bruno Blat, a
empresa segue atenta às
oportunidades para ampliar seu portfólio de pro-

dutos, operadoras e ofertar
opções mais acessíveis de
planos de saúde à população. Essa linha de atuação é
acompanhada por Eduardo
Oliveira, diretor de fusões e
aquisições (M&A) e desenvolvimento de negócios da
Qualicorp, ao afirmar que
“permanecemos atentos ao
mercado de forma a avaliar
oportunidades que adicionem valor à companhia,
aumentem a presença da
Quali em diferentes operadoras e fortaleçam nosso
portfólio por meio de aquisições ou de forma orgânica, nosso principal foco de
crescimento”.
A conclusão da compra
das duas carteiras está sujei-

Para Bruno Blat, a empresa
segue atenta às oportunidades

ta ao cumprimento de condições usuais neste tipo de
operação e a aquisição soma-se às 1,2 milhão de vidas
que a Qualicorp possui em
seu portfólio na categoria
adesão médico-hospitalar.
Já a Unimed Natal e a Uni-

med Barra Mansa passam
a integrar a lista de mais de
duas dezenas de Unimeds
parceiras da Quali em todo o Brasil. Atualmente, a
Companhia possui acordos
com mais de 85 operadoras
de planos de saúde.

Susep encerra fiscalização especial no IRB Brasil Re
A Superintendência de
Seguros Privados (Susep)
formalizou o encerramento da fiscalização especial
que mantinha no IRB Brasil RE, reconhecendo que
a companhia apresentou
ativos exigidos para garantir as provisões técnicas
definidas pelo órgão regulador do setor de seguros e
resseguros.
Em ofício enviado nesta
quarta-feira ao IRB, a Susep
comunicou oficialmente o
reenquadramento e, com
isso, foram encerradas as
atividades de fiscalização na

companhia que tiveram início em 11 de maio do ano
passado.
“Era a etapa que faltava
para o definitivo retorno do
IRB a um período de resultados positivos e à sua trajetória como o maior ressegurador da América Latina.
Cumprimos nosso compromisso”, diz o presidente do
Conselho de Administração
do ressegurador, Antonio
Cassio dos Santos. “Após
a volta à lucratividade, de
acordo com os resultados
mensais já apresentados à
Susep, o encerramento da

fiscalização especial é um
marco relevante, que definitivamente vira uma página
na história da companhia e
a posiciona para o futuro”,
acrescenta.
Para o CEO do IRB, Wilson Toneto, “o reenquadramento coroa um esforço de
recuperação financeira e da
credibilidade da companhia
que representou um desafio
maiúsculo da gestão e das
equipes em meio à pandemia
da Covid-19”. Segundo ele,
o foco agora é melhorar os
resultados de maneira contínua, “sem pressa, mas sem

pausa, como temos feito desde que a nova Administração
assumiu a companhia”.
Nas demonstrações financeiras referentes a 2020,
o IRB informou que havia
atingido o enquadramento regulatório dos índices
de liquidez e cobertura
de provisões técnicas. “O
desenquadramento regulatório foi informado ao
mercado em 11 de maio de
2020, quando a companhia
foi oficiada pela Susep, em
razão de apresentar insuficiência na composição
dos ativos garantidores de

provisões técnicas e consequentemente da liquidez
regulatória”, disse a companhia em comunicado de 18
de fevereiro.
O
reenquadramento
foi resultado de um plano que a gestão do IRB
levou a efeito de julho a
dezembro, e contou com
ações de aumento de capital e emissão de debêntures, entre outras. Com
isso, foi possível levantar
R$ 4,8 bilhões em recursos financeiros e garantir
as provisões técnicas da
companhia.

“Foi uma jornada exitosa em que obtivemos os
ativos garantidores para a
cobertura das provisões no
tempo esperado, mesmo
em um cenário de mercado
complexo devido à pandemia, uma demonstração
inequívoca da credibilidade do IRB e do trabalho
das nossas equipes. Agora,
a companhia seguirá seu
caminho natural de crescimento sustentável”, finaliza
vice-presidente financeiro e
de Relações com Investidores da companhia, Werner
Süffert.

CNseg faz adesão à iniciativa Investidores pelo Clima (IPC)
Mais uma ação engajadora
assegura à Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) protagonismo institucional na busca da mitigação
dos riscos climáticos. Desta
vez, trata-se de sua adesão
à iniciativa Investidores pelo Clima (IPC), coordenada

pela consultoria de finanças
sustentáveis SITAWI, e com
apoio do Instituto Clima e
Sociedade (iCS).
Dessa forma, a CNseg
assume
responsabilidade
pública de apoiar ações que
promovam
investimentos
verdes e, ao mesmo tempo,

em favor da resiliência social,
tendo em vista que o setor
segurador, por meio de ações
decisivas, quer seja na política
de subscrição de riscos, quer
seja na seleção de ativos de
seu portfólio de investimentos, pode facilitar a transição
para uma economia de baixo

carbono.
Entendendo que o compromisso de mitigar os
riscos e ampliar oportunidades de negócios diante
do cenário de mudanças
climáticas é tarefa dos setores público e privado, a
CNseg se propõe a mobi-

lizar esforços para construção de uma agenda
colaborativa do setor em
torno de questões como
sustentabilidade econômica, ambiental, social e de
governança (ASG), sempre que possível, nas estratégias de investimentos

das seguradoras. Como
um dos maiores investidores institucionais do País,
com ativos equivalentes a
27% da dívida pública brasileira, o setor tem recursos e interesse em investir
em ativos que considerem
aspectos ASG.

