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Modernidade neoliberal foi subterfúgio
para desmantelar país. Por Felipe
Quintas e Pedro A. Pinho, página 2

Cidade fluminense passa por declínio
após 20 anos de royalties do petróleo.
Por Ranulfo Vidigal, página 2

Desmatamento na Amazônia Legal
aumentou 52% em 1 ano. Por Paulo
Márcio de Mello, página 4

China fará
3 bilhões de
vacinas até
fim do ano
A China deve produzir mais
de 3 bilhões de doses da vacina
Covid-19 este ano, disse Zheng
Zhongwei, chefe do grupo de
trabalho para o desenvolvimento de vacinas do Conselho de
Estado. A capacidade de produção atual do país é de cerca de 5
bilhões de doses de vacina anualmente, afirmou à agência de
notícias Xinhua.
A fabricante chinesa de vacinas Sinovac já forneceu um total
de 260 milhões de doses da vacina Covid-19 ao mundo. Mais de
60% foram ao exterior, salientou
Yin Weidong, presidente e CEO
da Sinovac. A vacina produzida
pela farmacêutica chinesa é a Coronavac, envasada no Brasil pelo
Instituto Butantan.
A Sinovac colaborou com empresas estrangeiras na pesquisa
e desenvolvimento de vacinas
e transferiu sua tecnologia para
coprodução em todo o mundo.
Atualmente, produz mais de 6
milhões de doses de vacinas por
dia e foi licenciada para uso emergencial em cerca de 40 países ao
redor do mundo, acrescentou Yin.
“Podemos produzir 2 bilhões de
doses da vacina Covid-19 este
ano”, garantiu o CEO da farmacêutica.

Rio aumenta
incentivo fiscal
para cultura
e esporte
O Projeto de Lei 3.444/20, que
altera os percentuais de concessão
de benefícios fiscais para projetos culturais e esportivos no Rio
de Janeiro autorizados pela Lei
8.266/18, foi aprovado em discussão única nesta terça-feira. O
texto seguirá para o governador
em exercício, Cláudio Castro, que
tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.
A alteração aumenta o teto do
valor da restituição do Imposto
sobre Mercadorias e Serviços
(ICMS) a apoiadores de projetos da Secretaria de Estado de
Esporte, Lazer e Juventude, passando de 0,375% para 0,5% do
ICMS arrecadado no ano anterior.
O valor da restituição para
apoiadores dos projetos da Secretaria de Estado de Cultura passa
de 1,5% para 2%.

Auditoria: lei orçamentária
favorece sistema da dívida
Relação débito/PIB caiu em governos progressistas

O

Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias (PLDO) para 2022
apresentado pelo governo ao
Congresso mantém a política de
privilégio ao sistema da dívida,
analisa a Auditoria Cidadã. A entidade explica que a meta de déficit
primário de R$ 170,4 bilhões omite diversas receitas de centenas de
bilhões de reais, tais como lucros
do Banco Central, remuneração
da Conta Única do Tesouro, ou
recebimento de dívidas das quais
a União é credora, que têm sido
destinadas para o pagamento da
dívida pública.
“Na realidade, a existência de
tal meta impede que a dívida (e
essas outras receitas) sejam usadas
como instrumento de financiamento das áreas sociais, dado que,
se assim fosse, tais investimentos
seriam contabilizados como despesa primária, e assim violariam
tal meta”, anota a Auditoria.
A dívida pública começou a
ganhar força a partir de 1997, jogando por terra a alegação de que
privatizações diminuiriam o débito. No final do Governo FHC, em
setembro de 2002, a dívida líquida
atingiu 59,5% do PIB.
Nos governos de Lula, a relação dívida/PIB caiu para 37,4%.
Em seguida, com Dilma, diminuiu ainda mais, para 31,9%. No
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Ex-ministro diz que dívida brasileira merece ser auditada

segundo mandato, porém, com a
adoção da política neoliberal radical, com Joaquim Levy à frente do
Ministério da Fazenda, a relação
dívida/PIB dívida retomou trajetória de alta e fechou em 38,2%
em maio de 2016, quando a presidente foi deposta.
Sob comando de Michel Temer,
a dívida líquida pulou para 52,8%
do PIB. No governo de Jair Bolsonaro foi para 54,9% ao final de
2019. Com a pandemia, em agosto de 2020, a dívida líquida atingiu
59,8% do PIB.
A dívida pública bruta fechou
fevereiro de 2021 em R$ 6,744 trilhões, equivalente a 90% do PIB

– o maior índice da série histórica
iniciada em 2006. A dívida líquida
corresponde à bruta menos a soma
dos créditos do setor público não-financeiro e do Banco Central.
Ministro da Ciência e Tecnologia no Governo Lula, o físico
Sérgio Rezende, atualmente professor da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), afirmou à
RBA que “a dívida brasileira é extorsiva e merecia ser auditada pelo
Congresso Nacional. Basta pedir
ao Banco Central que tem tudo detalhado. No Equador, após
uma auditoria de economistas, o
país conseguiu abater 70% do seu
valor.”

Arrecadação bate recorde para março

R

ecolhimentos atípicos de
impostos fizeram a arrecadação federal bater
recorde para meses de março. O
Governo Federal arrecadou R$
137,932 bilhões em impostos,
contribuições e demais receitas,
com alta de 18,49% acima da inflação em relação a março do ano
passado.
Segundo a Receita Federal, este
é o maior valor arrecadado da série
histórica para meses de março, com
início em 1995. No primeiro trimestre, a arrecadação federal somou R$
445,9 bilhões, com alta de 5,64%
acima da inflação oficial em relação
a igual período do ano passado. O
resultado para os três primeiros meses do ano também é recorde.
Segundo a Receita, houve o recolhimento atípico de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e de
Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) de cerca de R$ 4

bilhões por algumas grandes empresas de diversos setores econômicos. Nos três primeiros meses
do ano, esse tipo de recolhimento
somou R$ 10,5 bilhões, contra R$
2,8 bilhões no mesmo período do
ano passado.
A arrecadação total de IRPJ e
da CSLL subiu 44,84% acima do
IPCA em março na comparação
com o mesmo mês do ano passado. A alta foi influenciada também pela melhora nos lucros de
algumas grandes empresas. Para
as médias empresas, a arrecadação
também aumentou.
A arrecadação do PIS e da Cofins subiu 27,75% acima da inflação. Apesar de as vendas de bens
terem caído 1,9% e as de serviço
terem recuado 2% em março, a alta de preços de produtos importados e a redução de compensações
tributárias (quando o empresário
compensa prejuízos com o abati-

mento dos tributos) mantiveram
as receitas em alta.
A alta do dólar, que se reflete em
preços mais altos em reais, também
ajudou a impulsionar em 50,92%
acima da inflação o recolhimento do
Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) para mercadorias do exterior
em março na comparação com março do ano passado. Mesmo o valor
em dólar das importações tendo caído 5,16%, na mesma comparação, a
desvalorização do câmbio elevou a
arrecadação em reais.
Ainda sem refletir o agravamento da pandemia, a arrecadação do
IPI sobre produtos nacionais subiu 26,99% acima da inflação em
março em relação ao mesmo mês
de 2020. Isso ocorreu porque, em
fevereiro (mês do fato gerador da
arrecadação de março), a produção industrial tinha subido 1,27%
em relação a fevereiro de 2020.

Até MDB
vai contra a
privatização
dos Correios
Os deputados aprovaram a urgência do Projeto de Lei 591/21,
que autoriza a exploração de serviços postais pela iniciativa privada. A proposta é considerada, por
muitos parlamentares, a privatização dos Correios, embora não trate sobre a venda da estatal.
A proposta é alvo de forte oposição de partidos contrários ao
Governo Bolsonaro, mas também
teve voto contrário do MDB, informa a Agência Câmara. Vários
partidos optaram por liberar o voto dos deputados diante da controvérsia. O deputado Edio Lopes
(PL-RR) afirmou que o seu partido foi favorável à urgência, mas
não tem acordo sobre o tema do
projeto.
O lucro de R$ 1,5 bilhão registrado em 2020 foi um dos argumentos contra a privatização
da estatal. O deputado Henrique
Fontana (PT-RS) disse que a proposta vai na contramão do crescimento. “Em vez de o país ganhar
dinheiro, modernizar as atividades
dos Correios, em vez de nos espelharmos em mais de 80% dos países que têm serviços nacionais de
correio, aqui a prioridade é vender
o patrimônio público na bacia das
almas”, criticou.
O líder da Minoria, deputado
Marcelo Freixo (Psol-RJ), destacou que a importância dos Correios aumentou sobremaneira na
pandemia. “O que a gente vê é a
tentativa de retirar uma empresa
pública da concorrência no mercado. Querem acabar com uma
empresa eficiente e com equilíbrio”, acusou.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,5500
R$ 5,7130
R$ 6,6780
R$ 0,8569
R$ 312,80

ÍNDICES
IGP-M

2,94% (março)
2,53% (fevereiro)

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

0,52%
0,67%
2,75%
0,64% a.m.
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Soberania: arcaísmo, valor do trabalho, nacionalismo
Por Felipe Quintas
e Pedro Augusto
Pinho

N

os 521 anos, desde a chegada de
Pedro Álvares Cabral, podemos afirmar que
o Brasil só teve, por período
inferior a 50 anos, governos
interessados no desenvolvimento nacional, na economia e cultura brasileiras, na
educação e na valorização e
dignidade do trabalho.
Este pequeno período da
nossa história é conhecido
como Era Vargas, embora
se estenda por mais tempo
do que o de seu governo.
Porém é uma justa homenagem a quem sacrificou a
própria vida pelo Brasil, pelo ideal nacionalista.
Mas, mesmo nestes 50
anos, tivemos retrocessos e
governos com decisões diferentes como os de Juscelino (JK), de Castello Branco, e os curtos períodos de
Jânio Quadros e Café Filho.
É indispensável, para boa
compreensão histórica e política, especificar, classificar,
hierarquizar e definir o que
compreendemos por valores
do trabalho, construção do
Estado Nacional Brasileiro,
soberania e cidadania.
Gostaríamos de deixar
desde logo bem evidente
que ter um Estado Nacional
Soberano é condição indispensável para todos demais
atributos que garantam o
país desenvolvido, defensor
dos direitos de seus habitantes, e que seja igualitário
e fraterno.
Democracia e Estado de
direito são impossíveis numa colônia, seja de um Império seja de uma ideologia,
como a neoliberal. Veja-se o
presente momento. Há uma
democracia formal, com o
presidente Bolsonaro eleito

conforme as leis em vigor,
o mesmo acontecendo com
o Legislativo e o Judiciário
funcionando plenamente
em todas as instâncias, assim também as instituições
constitucionalmente definidas.
Mas não há o Estado
Nacional Soberano, daí a
inexistência do valor do
trabalho, pois este está uberizado, reduzido ao falso
sofisma do Micro Empreendedor Individual (MEI),
nem direitos previdenciários, quase eliminados de
acordo com os interesses
do rentismo financeiro, e
os direitos da população à
saúde se reduzem em plena
pandemia, levando também
aos retrocessos na educação, moradia e transporte.
Democracia sem soberania é mais uma farsa que o
neoliberalismo divulga por
suas mídias poderosas e
hegemônicas. Mas existem,
efetivamente, no Brasil, facções políticas que colocam
a opção ideológica, tanto à
direita quanto à esquerda,
acima do país e do interesse
da população. A democracia sem soberania, sem estratégia nacional, é o esteio
dos oportunistas e politiqueiros, sempre dispostos a
sacrificar o bem comum às
manobras e conchavos de
momento.
Situação similar é analisada pelo antropólogo Otávio
Guilherme Velho em “Globalização: Antropologia e
Religião” (in Ari Pedro Oro
e Carlos Alberto Steil (organizadores), Globalização e
Religião, Editora Vozes, Petrópolis, 1999, 2ª edição):
“A percepção da globalização como um evento
histórico, suscetível de ser
tratado como objeto de investigação, encontra entre
os antropólogos grande

resistência, seguidamente
ocultada para o público externo ........ Essa resistência,
aliás, é análoga justamente
à apresentada às posições
que nos anos 1950-60, retomando tendências anteriores que atravessavam o espectro político-ideológico,
acentuavam a centralidade
e a inevitabilidade dos processos de desenvolvimento
e modernização, tornando
desse modo bastante problemáticas, por exemplo,
as relações da antropologia
com o marxismo.”
No mesmo artigo, Otávio Velho recorda a postura da antropologia, distante
dos debates ideológicos,
“uma espécie de contradiscurso” que procura “manter-se imune” à globalização, e lembra as “ilusões das
outras disciplinas das chamadas ciências sociais que
costumam ir em direção
contrária, cativas das ideologias da modernidade”.
No final do milênio, havia, numa vertente, a crença
no internacionalismo de uma
classe média operária ou pós-proletária, principalmente
apresentada pelo conselheiro
de Tony Blair, Anthony Giddens, e pelo professor português Boaventura de Souza
Santos (entre outros leiam-se: B. Souza Santos (organizador) Trabalhar o Mundo – Os
Caminhos do Novo Internacionalismo Operário, Civilização
Brasileira, RJ, 2005, e A. Giddens, Runaway World: How
Globalization is Reshaping Our
Lives, Routledge, Abingdon,
2002).
Em outra concepção,
o capitalismo informacional do espanhol Manuel
Castells, autor da trilogia
“A Era da Informação”,
publicada pela Blackwell,
Oxford, entre 1996 e 1998,
com um cenário mediado

pelas novas tecnologias de
informação e comunicação
(TICs) e como estas interferem nas estruturas sociais.
Mas, no Brasil, a pentacentenária estrutura arcaica da organização nacional
não conseguiu manter nem
os poucos avanços da Era
Vargas, no embate com a
globalização neoliberal.
No clássico estudo de
João Fragoso e Manolo
Florentino, O Arcaísmo como
Projeto (Diadorim, RJ, 1993),
encontramos a seguinte informação: “Entre 1960 e
1988, a porcentagem de
indivíduos abaixo da linha
de pobreza gravitou ao redor de 40% da população.”
E continuam: “Assim, uma
comparação entre uma etapa claramente retracionista,
como 1960, e o boom do
milagre (1970), nos mostra
poucas alterações dos altos
níveis de incidência da pobreza: se no primeiro ano
os indivíduos miseráveis
somam 41% da população,
dez anos depois situam-se
em 39%.”
O que nos demonstram
estes dados? O arcaísmo
estrutural que vem do Portugal seiscentista no “claro
propósito de perpetuar uma
economia e sociedade cujos
padrões vinculavam-se ao
Antigo Regime. Tratava-se, enfim, de reiterar uma
estrutura preexistente, que
tinha a aristocracia agrária à
testa”, conforme Fragoso e
Florentino, citados.
Esta situação que o Brasil tentou se libertar com
os governos Vargas e na
sua continuação com os
governos militares de Costa e Silva a Geisel. Mas que
na “redemocratização” foi
derrotada pela “democracia” financeira.
Estudando a realidade
carioca e fluminense, do

período 1790–1830, o historiador João L. R. Fragoso (Homens de grossa ventura:
acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio de Janeiro,
Ministério da Justiça, Arquivo Nacional, RJ, 1992)
demonstra com estatísticas
e documentos como uma
classe de comerciantes e fazendeiros, vinculados à economia escravista e colonial,
perpetuaram a estrutura arcaica da sociedade quinhentista portuguesa.
Escreve Fragoso que esta economia colonial é “um
pouco mais complexa que
uma plantation escravista”,
submetida a conjunturas
internacionais, pois ela realiza, pelo poder político,
“acumulações endógenas”.
Estas se dão quer pelo domínio do abastecimento,
quer pelo comércio de escravos, o que leva o historiador a “colocar em dúvida
a aplicabilidade da teoria
da dependência”. Também
certas fraquezas no exclusivismo colonial português, concedendo licenças
comerciais a estrangeiros,
permitindo comércio intercolonial direto no Atlântico
e sem força para reprimir o
contrabando.
Como está exemplificada na obra citada de João
Fragoso, esta situação da
produção para consumo
interno, que estudou para o
Rio de Janeiro, também se
reproduz na Bahia, no Rio
Grande do Sul e em Minas
Gerais.
Assim se forma uma
classe “aristocrática” brasileira que se perpetua nos
casamentos e nas heranças
e, de algum modo, imita e
sofre as mesmas restrições
que a portuguesa, até mesmo na submissão ao capital financeiro inglês. Maria
Yedda Linhares e Francis-

co Carlos Teixeira da Silva
(História da Agricultura Brasileira, Brasiliense, SP, s/d)
dão especial relevo à face
oculta deste trabalho não
comercializado “escondida
por trás da Casa Grande
(por vezes, da senzala), do
ouro das Gerais, do café ou
outro produto-rei”.
É esta situação que o tenentismo dos anos 1920,
desaguando na Revolução
de 1930, tentará combater
com o nacional trabalhismo, a industrialização com
a necessária/indispensável
interveniência do Estado,
a valorização do trabalho e
a educação pública. Tudo
desconstruído com e a partir da redemocratização dos
anos 1980, sempre sob a direção do capital financeiro.
A modernidade neoliberal, entre nós, nada mais significou que um subterfúgio
ideológico para a retomada
do projeto arcaísta, com as
ditas leis de mercado servindo de subterfúgio para
o desmantelamento do patrimônio nacional e da seguridade social, reduzindo
a massa popular no Brasil
a uma condição semelhante
à dos antigos escravos, em
pleno regime dito democrático.
Não se pense que estamos defendendo regimes
autoritários, mas sem a
construção da cidadania, o
fim das desigualdades sociais, econômicas e culturais
existentes no Brasil, sem
garantia da vida e do trabalho, não existe democracia e
sim a manutenção desta situação secular de alienação,
miséria e ignorância.

cado formal de empregados,
segundo dados da Rais e do
Caged, que atingiu a invejável quantia de 116 mil
em 2014, atualmente soma
pouco mais de 70 mil trabalhadores, conforme mostra
estudo do professor da Uenf
Alcimar Chagas.
A nova administração,
imbuída na missão de reverter esse quadro, não pode apostar apenas na austeridade fiscal e no arrocho
salarial como saída. Essas
medidas serão um verdadeiro “tiro no pé”. Muito

menos continuar a prática
tradicional de manter uma
política de compras de bens
e serviços para as políticas
públicas municipais centradas nas empresas “de fora”,
como temos notícias recentemente.
A população laboriosa e
esperançosa pede oportunidades, pão, moradia e paz,
e, assim sendo, a classe dirigente precisa ouvir com
bons ouvidos seus reclamos.

Felipe Quintas é doutorando em
Ciência Política pela Universidade
Federal Fluminense.
Pedro Augusto Pinho é administrador
aposentado.

Quadro desafiador para a capital do açúcar
Por Ranulfo
Vidigal

O

município
de
Campos
dos
Goytacazes, com
seus quase 550 mil habitantes, passa por um longo
processo de declínio econômico, embora tenha amealhado mais de R$ 25 bilhões
de indenização da produção
de petróleo (royalties), nos
últimos 20 anos.
Conjunturalmente, como
decorrência de uma crise sanitária de escala planetária,

o setor mais empregador da
cidade (serviços) e o varejo
físico apresentam um quadro
dramático. Nesse contexto,
os serviços prestados às famílias, alojamento, alimentação, cultura, lazer e viagens
estão num ritmo de “produção” 25% inferior a fevereiro de 2019. No segmento
comercial, a queda é menor,
em função do incremento de
lucros do segmento farmacêutico e alimentos nos supermercados (considerados
essenciais).
A ociosidade na econo-
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mia local é alta, ou seja, além
de dispor de 180 mil desempregados ou informais (metade da força de trabalho),
o total de horas trabalhadas
pela força de trabalho local,
comparada ao contingente
de população ocupada, está 15% abaixo da tendência
histórica do potencial da
cidade. Os setores que se
sobressaem na atividade local são os de tecnologia da
informação, armazenamento, transportes e, principalmente, serviços técnicos
de alta complexidade, onde

estão empregados mais de
mil profissionais com alta
escolaridade (mestrado e
doutorado).
Mesmo na chamada vocação natural da cidade – o
setor agrícola – a empregabilidade prevista para a safra
canavieira que começa agora
deve gerar menos da metade do empregava em 2006
– 15 anos atrás. Mesmo na
administração pública, onde
perfaz 1/3 do emprego regional, o salário real do funcionalismo não vê reajuste
há cinco anos. Aliás, o mer-
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Governadores discutem parcerias
com EUA na área climática
FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

Imposto maior sobre
corporações poupa ricaços

H

á duas semanas, a coluna comentou a iniciativa da
secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, de
apoiar uma alíquota mínima de 21% no imposto sobre a
renda das grandes corporações. E fez um alerta: apesar de
o movimento ser positivo, não pode significar apenas a
solução de questões que afetam os países ricos.
Felizmente, o economista Thomas Piketty tem as mesmas preocupações e colocou em números o que a coluna
intuiu. “Concretamente, a alíquota mínima de 21% proposta pelo Governo Biden constitui um avanço significativo, até porque os Estados Unidos pretendem aplicá-la de
imediato, sem esperar a conclusão de um acordo internacional. Em outras palavras, as subsidiárias de multinacionais americanas estabelecidas na Irlanda (onde a alíquota é
de 12%) pagarão imediatamente um imposto adicional de
9% às autoridades fiscais de Washington”, escreveu, em
artigo no jornal francês Le Monde, o autor do best-seller O
capital no século XXI.
“Mas este sistema de imposto mínimo para as multinacionais”, prossegue Piketty, “ainda é muito insuficiente
se não fizer parte de uma perspectiva mais ambiciosa que
visa restabelecer a progressividade de impostos ao nível
individual. A OCDE reporta receitas de menos de € 100
bilhões, ou menos de 0,1% do PIB mundial. Em comparação, um imposto global de 2% sobre as fortunas superiores a € 10 milhões renderia dez vezes mais: € 1 trilhão
por ano, ou 1% do PIB global.”
Se o limite for de € 2 milhões, seriam arrecadados 2%
do PIB mundial, ou mesmo 5% com uma taxa progressiva
para os bilionários.

O

Fórum de Governadores se reuniu
com representantes da Embaixada dos Estados Unidos para solicitar
a realização de parcerias no
tema das mudanças climáticas. Foi entregue uma carta,
assinada por 21 governadores, dirigida ao presidente
dos Estados Unidos, Joe
Biden, no momento em que
a Cúpula Mundial do Clima
se reúne nos dias 22 e 23
em um cenário de críticas
internacionais às políticas
ambientais do governo federal, Não assinam a carta
os governadores do Distrito Federal, Mato Grosso do
Sul, Paraná, Rondônia, Roraima e Santa Catarina.
O documento apresenta a posição do colegiado
sobre ações necessárias para a preservação do meio
ambiente e o combate aos
impactos prejudiciais das
alterações no clima e de-

fendendo parcerias com a
gestão do democrata.Os
governadores indicam a
vontade de firmar parcerias
com o objetivo de promoção do equilíbrio climático,
de cadeias econômicas verdes e de adoção de tecnologias que diminuam a emissão de carbono.
“Juntos podemos construir com agilidade a maior
economia de descarbonização do planeta, criando referências para impulsionar
a transição da economia
mundial para um modelo
carbono neutro, orientando
uma retomada verde póspandemia”, sugerem os governadores.
As autoridades brasileiras elencam no texto as suas responsabilidades com a
redução dos gases de efeito
estufa, o estímulo a energias
renováveis, o combate ao
desmatamento, à proteção
do bem-estar dos povos

indígenas e formas de viabilizar massivos reflorestamentos.
“A aliança Governadores pelo Clima está estruturando políticas climáticas,
sociais e econômicas interligadas (base do desenvolvimento sustentável) e vem
construindo intercâmbios
com governadores, lideranças da América Latina
e governos da Europa”, argumentam os governadores
na carta.
O intuito, acrescentam
os governadores, é “apresentar inovações e parcerias
de alto impacto, que considerem o protagonismo das
agendas locais, para alcançarmos o desenvolvimento
sustentável de maneira mais
ampla”.
O Consórcio do Nordeste
também entregou uma carta
à Embaixada dos Estados
Unidos, em que coloca os
compromissos dos gover-

nos estaduais com o meio
ambiente. Entre eles estão
a conservação das áreas de
Mata Atlântica, Caatinga,
Cerrado e Amazônia e em
aumentar as áreas protegidas
e qualificar a gestão das unidades de conservação.
No documento, os governadores do Nordeste
também manifestaram o
intuito de trabalhar para a
recuperação de floresta em
unidades de conservação,
ampliar os programas de
agricultura de baixo carbono e promover análise dos
programas de regularização
ambiental.
De acordo com o coordenador do Fórum de Governadores, governador do
Piauí, Wellington Dias (PT),
o embaixador dos EUA no
Brasil, Todd Chapman, se
comprometeu a enviar a
carta ao presidente Joe Biden no âmbito da Cúpula
Mundial do Clima.

Consumo das famílias teve o pior abril da série histórica
O indicador de Intenção
de Consumo das Famílias
(ICF) alcançou o patamar
de 70,7 pontos em abril, o
menor nível desde novembro de 2020, quando atingiu 69,8 pontos. Após ajuste
sazonal, a série apresentou
queda mensal de 2,5%, ante
recuperação pontual no mês
anterior.
O resultado foi divulgado hoje pela Confederação
Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
(CNC), que destacou que
foi o pior mês de abril da sé-

rie histórica. Em relação ao
mesmo período em 2020,
houve retração de 26,1%.
Para o presidente da
CNC, José Roberto Tadros,
essa redução no mês de abril
é resultado do agravamento
da pandemia de Covid-19
no país, com medidas mais
restritivas de circulação, como fechamento de comércios e cidades inteiras em
lockdown (confinamento).
“É um momento de oscilação, de grande incerteza.
Isso se reflete no orçamento
familiar, já que o agravamen-

to da pandemia, somado à
lentidão da vacinação, acaba
gerando pessimismo e cautela no consumo. Acreditamos
que, com a imunização em
massa da população, o crescimento econômico será retomado e a confiança vai reagir”, disse Tadros, em nota.
Segundo a Agência Brasil, nos indicadores de renda e consumo, houve queda
em relação ao mês anterior. A maioria das famílias
considerou a renda pior do
que no ano passado, com
percentual de 41,3% ante

40,3% em março.
De acordo com a CNC, a
maior parte das famílias também considera que o nível de
consumo em abril foi menor do que no ano passado
(59,9%), o maior percentual
desde novembro (60,4%),
ante 58% no mês anterior
e 46,9% em abril de 2020.
Também aumentou entre os
pesquisados a proporção dos
que acreditam que comprar a
prazo está mais difícil: 41,7%,
o maior percentual desde novembro de 2020, quando foi
de 42,2%.

Conhecer melhor
A pesquisa Turismo LGBTI e Cidade do Rio de Janeiro, coordenada pelo vice-presidente da Diversidade da
Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ, Clovis
Casemiro, quer conhecer melhor o segmento para aprimorar os serviços turísticos cariocas.
A Fundação Cesgranrio e o Portal Consultoria em
Turismo Bayard Boiteux, assim como a Escola Técnica
de Turismo Cieth e a IGLTA, resolveram apoiar o levantamento, contribuindo na metodologia e construção do
instrumento. A pesquisa é válida para consumidores do
segmento LGBTI que moram fora do Estado do Rio.
Para responder, basta acessar o link pt.surveymonkey.
com/r/KXWXC7X

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE
TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS DO AGRONEGÓCIO
DA 4ª EMISSÃO EM SÉRIE ÚNICA DA REIT SECURITIZADORA DE
RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A. A Reit Securitizadora de Recebiveis
Imobiliarios S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 (Emissora),
nos termos da cláusula 14.4 do Termo de Securitização de Direitos
Creditórios do Agronegócio da 4ª Emissão em Série Unica de Certificados
de Recebíveis do Agronegócio (“Emissão” e “CRA”, respectivamente) da
Emissora (“Termo de Securitização”), vem pela presente, convocar os
titulares, para a Assembleia Geral de Titulares de CRA da 3ª Emissão
em Série Unica da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.
(“Assembleia Geral” e “Emissão”), a se realizar no dia 11/05/2021, às 13
horas, em 1ª convocação, através da plataforma eletrônica Google Meet,
sendo o acesso disponibilizado através do seguinte link: meet.google.com/
rqa-unju-ycf. A Emissora convoca os titulares para a Assembleia Geral, com
a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar sobre as demonstrações contábeis do
patrimônio separado, acompanhadas do parecer do auditor independente,
do exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2020. As deliberações
constantes da ordem do dia, para serem aprovadas, deverão obter votos de
Titulares de CRA representando a maioria simples do CRA em circulação
presentes na Assembléia (“Quórum de Aprovação”). Uma vez aprovada, a
ordem do dia será oponível a todos os Titulares. A presente convocação
da Assembleia Geral será publicada nos jornais de publicação dos atos
da Emissora, conforme o previsto no Termo de Securitização. Qualquer
informação acerca das matérias da ordem do dia deverá ser solicitada à
Emissora ou ao agente fiduciário, nos e-mails ri@reit.com.br e fiduciário@
commcor.com.br, respectivamente. Rio de Janeiro, 20 de abril de 2021.

Rápidas
“O novo marco legal do saneamento: perspectivas e
desafios” será o tema do webinário que o Instituto dos
Advogados Brasileiros (IAB) realizará nesta quinta-feira,
às 18h, no canal TVIAB no YouTube *** CSMV Advogados acaba de agregar Paulo Pinotti, especialista do
setor financeiro, em especial na área das fintechs. Ele se
junta a João Fernando Nascimento, sócio do escritório
responsável pela área de direito bancário, meios de pagamento e fintechs *** A startup carioca Preshh lança curso
online de produção de bebidas com gás. Em udemy.com/
course/criando-um-negocio-de-producao-de-bebidasartesanais-com-gas-preshh/?referralCode=9E71455918
78EF7614E1 *** Aasp realizará nesta quinta-feira, 9h30,
o webinário gratuito “Brasil – 521 anos e a democracia”.
Inscrições em: mla.bs/38adb2f3

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE
CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª EMISSÃO EM
SÉRIE ÚNICA DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
S.A. A REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita
no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 e NIRE 33300303677 (“Emissora”), nos
termos da cláusula 14.4 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do
Agronegício da 1ª Emissão em Série Unica de Certificados de Recebíveis
do Agronegócio (“Emissão” e “CRA”, respectivamente) da Emissora
(“Termo de Securitização”), vem pela presente, convocar os titulares, para a
Assembleia Geral de Titulares de CRA da 1ª Emissão em Série Unica da
Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. (“Assembleia Geral” E
“Emissão”), a se realizar no dia 11/05/2021, às 10 horas, em 1ª convocação,
através da plataforma eletrônica Google Meet, sendo o acesso disponibilizado
através do seguinte link: meet.google.com/rqa-unju-ycf. A Emissora convoca os
titulares para a Assembleia Geral, com a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberação
sobre as demonstrações financeiras do patrimônio separado, acompanhadas
do parecer do auditor independente, relativas ao exercicio social encerrado em
31 de dezembro de 2021. As deliberações constantes da ordem do dia, para
serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares de CRA representando a
maioria simples do CRA em circulação (“Quórum de Aprovação”). Uma vez
aprovadas, as matérias da ordem do dia serão oponíveis a todos os Titulares de
CRA. A presente convocação da Assembleia Geral, será enviada, pelo agente
fiduciário, via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja completo junto
ao escriturador dos CRA, bem como aos seus respectivos custodiantes, após
a sua publicação nos jornais de publicação dos atos da Emissora, conforme o
previsto no Termo de Securitização. Qualquer informação acerca das matérias
da ordem do dia deverá ser solicitada à Emissora ou ao agente fiduciário, nos
e-mails ri@reit.com.br e agentefiduciario@planner.com.br, respectivamente.
Rio de Janeiro, 20 de Abril de 2021.

ZÍNIA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 05.851.532/0001-56
EDITAL DE CONVOCAÇÃO: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. Ficam convidados os acionistas da Cia. a se reunir no
dia 29/04/21, às 13h00, na sede social localizada na Praça Pio X, nº 98, 9º
and/parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, para deliberar sobre I) EM AGO: (a) o
relatório da administração, parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 2020; (b) destinação
do resultado de 2020 da Cia.; (c) reeleição dos membros da diretoria; e II) EM
AGE: (a) remuneração dos Administradores; e (b) a alteração do endereço da
sede da Companhia. Rio de Janeiro, 20/04/21. Diretoria.
DISTRIBUIDORA DE COMESTÍVEIS DISCO S/A
CNPJ/MF nº 33.279.993/0001-31
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
A Diretoria da Distribuidora de Comestíveis Disco S/A, sociedade por
ações, com sede na Avenida Luis Carlos Prestes, nº 410, sala 224, Barra
da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.775-055, inscrita no CNPJ sob o nº
33.279.993/0001-31, com seus atos arquivados na Junta Comercial do Estado
do Rio de Janeiro – JUCERJA sob o nº 33.3.0008092-9 (a “Companhia”), vem,
pela presente, convocar todos os acionistas da Companhia a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a realizar-se, em segunda e última
convocação, no dia 07 de maio de 2021, às 10:30 horas, havendo quórum para
tanto, Avenida Luis Carlos Prestes, 410/224 – Barra da Tijuca - RJ, a fim de
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) venda de imóveis da empresa em
Volta Redonda, RJ e (ii) assuntos gerais de interesse da Companhia. Caso algum dos acionistas não possa estar presente, o mesmo poderá ser representado por outro acionista, administrador da Companhia ou advogado, através
de procuração específica com vigência de até 1 (um) ano, devendo apresentar
o respectivo instrumento de mandato ao Presidente da Mesa antes do início
da Assembleia, devendo (i) votar em nome do acionista ou (ii) apresentar as
decisões e votos do referido acionista através de carta assinada. Em ambos
os casos, tal acionista será considerado presente na Assembleia. Quaisquer
correspondências, questionamentos e/ou solicitações à administração da
Companhia deverão ser encaminhadas por meio do endereço: ac.torre@ppc.
com.br. Rio de Janeiro, 09 de abril de 2021. Allan Camargo da Torre - Diretor
Presidente, Aida da Conceição Fernandes - Diretora Vice-Presidente.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE
TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS DO AGRONEGÓCIO
DA 3ª EMISSÃO EM SÉRIE ÚNICA DA REIT SECURITIZADORA DE
RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A. A Reit Securitizadora de Recebiveis
Imobiliarios S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 (Emissora),
nos termos da cláusula 14.4 do Termo de Securitização de Direitos
Creditórios do Agronegício da 3ª Emissão em Série Unica de Certificados
de Recebíveis do Agronegócio (“Emissão” e “CRA”, respectivamente) da
Emissora (“Termo de Securitização”), vem pela presente, convocar os
titulares, para a Assembleia Geral de Titulares de CRA da 3ª Emissão
em Série Unica da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.
(“Assembleia Geral” e “Emissão”), a se realizar no dia 11/05/2021, às 12
horas, em 1ª convocação, através da plataforma eletrônica Google Meet,
sendo o acesso disponibilizado através do seguinte link: meet.google.com/
rqa-unju-ycf. A Emissora convoca os titulares para a Assembleia Geral, com
a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar sobre as demonstrações contábeis do
patrimônio separado, acompanhadas do parecer do auditor independente,
do exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2020. As deliberações
constantes da ordem do dia, para serem aprovadas, deverão obter votos de
Titulares de CRA representando a maioria simples do CRA em circulação
presentes na Assembléia (“Quórum de Aprovação”). Uma vez aprovada, a
ordem do dia será oponível a todos os Titulares. A presente convocação
da Assembleia Geral será publicada nos jornais de publicação dos atos
da Emissora, conforme o previsto no Termo de Securitização. Qualquer
informação acerca das matérias da ordem do dia deverá ser solicitada à
Emissora ou ao agente fiduciário, nos e-mails ri@reit.com.br e fiduciário@
commcor.com.br, respectivamente. Rio de Janeiro, 20 de abril de 2021.
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‘Bye Bye Brasil’

B

ye Bye Brasil, filme brasileiro de 1979, dirigido por Cacá Diegues, consta da relação dos 100 melhores filmes
brasileiros de todos os tempos, da Associação Brasileira de
Críticos de Cinema (Abraccine). No roteiro, Lorde Cigano
(interpretado por José Wilker) é o líder da Caravana Rolidei,
que se apresenta em espaços públicos de cidades ao longo
da rodovia Transamazônica, chegando até Altamira (PA).
Lorde Cigano faz até “nevar” no árido Sertão brasileiro
(neve “fake”, mas que emociona as plateias. Finalmente,
nevou no Brasil...). A trilha sonora marcante de Bye Bye
Brasil tem a contribuição de Chico Buarque de Holanda,
Dominguinhos, Fevers, Genival Lacerda e outros mais.
No elenco, além de Wilker, estão Fábio Jr (interpretando
Ciço), Bety Faria (Salomé), Zaira Zambelli (Dasdô), Jofre
Soares (Zé da Luz) e Marieta Severo, entre outros.
A mesma Altamira de Bye Bye Brasil é evidenciada tristemente no noticiário dos dias atuais, não pelas “espinhas
de peixe”, como Lorde Cigano chamava as antenas que
denotavam a presença das TVs, naquela época concorrentes nefastas contra a sua mambembe caravana Rolidei.
Altamira de hoje desponta como o município mais atingido pelo desflorestamento amazônico (com 79 km² de área
desflorestada (março de 2020), seguido por: São Felix do
Xingu (PA; com 75 km²); Porto Velho (RO, com 66 km²);
Lábrea (AM, com 55 km²); Pacajá (PA, com 41 km²); Novo
Progresso (PA, 40 km²); Portel (PA, com 37 km²); Senador
José Porfírio (PA, com 34 km²); Itaituba (PA, com 32 km²)
e Placas (PA, com 31 km²). Os dados foram divulgados
pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia
(IMAZON), através do Boletim do Desmatamento da
Amazônia Legal (setembro de 2020), com informações
apuradas através do Sistema de Alerta do Desmatamento
(SAD).
Em termos referentes aos estados da Região, o SAD
detectou, em setembro de 2020, 1.218km² de desmatamento na Amazônia Legal, um aumento de 52% em relação
a setembro de 2019. O desflorestamento ocorreu principalmente no Pará (51%), Amazonas (13%), Mato Grosso
(12%), Rondônia (12%), Acre (7%), Maranhão (3%) e
Roraima (2%).
A área desflorestada representa o maior valor da série
histórica da última década, referente ao mês de março. Os
estados do Pará e Mato Grosso concentraram 60% do
desmatamento detectado na Amazônia Legal, em março de 2021. Por estado, o percentual de desmatamento
apresenta primeiramente o Pará (35%), seguido por Mato
Grosso (25%), Amazonas (12%), Rondônia (11%), Roraima (8%), Maranhão (6%), Acre (2%) e Tocantins (1%).
O período de janeiro a março de 2021 também é recordista na série histórica de desmatamento na última década:
o total desmatado é mais do que o dobro do registrado em
2020.
Há ainda a captação e divulgação de dados pelo Imazon, referentes às áreas degradadas da gloresta, que
somaram 3.048 km² (setembro de 2020). Representam um
aumento de 147% em relação ao ano anterior, quando a
degradação detectada foi de 1.233 km². A degradação é
caracterizada pela extração seletiva das árvores, normalmente para fins de comercialização de madeira, e pelas
queimadas.
Os estados mais atingidos pela degradação foram Mato
Grosso (78%), Pará (15%), Tocantins (3%), Amazonas
(2%), Rondônia (1%) e Roraima (1%). As florestas degradadas na Amazônia Legal somaram 64 km² em março
de 2021. Representa um aumento de 156%, em relação a
março de 2020 (25 km²). Em março de 2021 a degradação
foi detectada em Rondônia (39%), Mato Grosso (36%) e
Pará (25%).

#Vacina sim!

Quarta-feira, 21 de abril de 2021 l Monitor Mercantil

Vendas de remédios manipulados
crescem 8% no primeiro trimestre

E

m 2020, as pessoas
foram surpreendidas pelo coronavírus no mundo todo. No
Brasil, a doença, atualmente, registra 14.043.076 de
casos, 378.003 mil mortes e
tem batido recordes diários
de vítimas. Só entre a última
segunda-feira e esta terça-feira, foram confirmados
3.321 novos óbitos. Diante
disso, é necessário reconhecer que muitos segmentos
têm sido essenciais para o
combate da doença, atuando na linha de frente da
Covid-19. Hospitais, Samu,
UPA’s, laboratórios e também as farmácias de manipulação.
Por conta da importância
desse trabalho, a Associação
Nacional dos Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag)
calcula um crescimento de
vendas de 8% no primeiro
trimestre de 2021, em comparação ao mesmo período
do ano passado. Além disso,
entre março e dezembro de
2020, realizou uma pesquisa com os estabelecimentos
associados para reconhecer
o enfrentamento da pandemia de Covid-19 pelo
segmento. O levantamento
confirma o aumento da atividade das farmácias de manipulação ao longo de todo
o período, com picos que
acompanharam os momentos de alta da doença.
Para o farmacêutico e
diretor executivo da Anfarmag, Marco Fiaschetti, o
país enfrenta seu momento mais delicado, com falta
de leitos, aparelhos e insumos para tratar os casos de
maior gravidade da doença.
“As farmácias de manipulação estão atentas a este momento crítico. Inclusive, é
uma de nossas atribuições:
prover para a sociedade,
além de formulações individualizadas, aquilo que esteja, eventualmente, em falta
no mercado convencional.
Então, cumprimos o papel
estratégico de oferecer à
população medicamentos
para todo o tipo de doenças”, conta.
Segundo Fiaschetti, os
farmacêuticos do segmento
magistral (de farmácias de
manipulação) estão sendo
demandados por instituições de saúde para o fornecimento de formulações.
“As farmácias de manipulação atendem pacientes acamados e entubados. Há um
atendimento direto à nossa
população e, obviamente,
disponibilizamos aos profissionais médicos uma
ampla possibilidade de medicamentos e formulações,
além das demais instituições
do país para que, conjuntamente, possamos enfrentar

os difíceis dias que estamos
enfrentando”, ressalta.
De forma geral, os parâmetros refletem aumento
de vendas de medicamentos e produtos complementares, incluindo álcool gel e
vitaminas para aumento da
imunidade. Entre maio e
julho de 2020, os números
indicaram uma elevação da
venda de produtos manipulados, com índices que
variam entre 20% e mais de
50% do volume de comercialização.
Os dados gerais de dezembro, em comparação
com os meses anteriores,
demonstraram aumento superior a 50% do volume de
produtos comercializados
em 2,8% das farmácias de
manipulação; crescimento de 20% a 50% foram
registrados em 11,2% dos
estabelecimentos; e houve crescimento de até 20%
para 45,8% das empresas.
Os números de elevação da
demanda representam, no
total, a resposta de cerca de
60% dos entrevistados, que
afirmaram que o período
foi de alta nas vendas das
fórmulas.
Fiaschetti destaca que as
farmácias de manipulação
têm características específicas que ajudam a explicar
esse crescimento e essencialidade de seus medicamentos para a população. “Esses locais trabalham com
produtos individualizados,
preparados especificamente para as necessidades de
cada paciente. Isso significa
que a especialidade desses
estabelecimentos é personalizar doses, fazer associação de diferentes princípios ativos em um mesmo
medicamento,
preparar
formulações especiais para
pacientes alérgicos ou adaptar a fórmula para facilitar a
adesão do paciente ao tratamento”, diz.
O diretor executivo também reforça o fato de as
farmácias estarem aptas
a manipular praticamente
todos os tipos de medicamentos. “Trabalha-se com
medicamentos alopáticos
para as diversas especialidades, produtos fitoterápicos, plantas medicinais,
suplementos e cosméticos.
Então é amplo o escopo
de atuação da farmácia de
manipulação no suporte à
saúde, e é natural que sua
importância cresça em um
período de crise sanitária”,
esclarece o diretor. O especialista ainda completa que,
principalmente durante os
tempos de pandemia nos
quais as pessoas querem
evitar os centros de saúde,
o farmacêutico se torna figura essencial. “É direito

de todo cidadão ter orientação de um profissional de
farmácia, que pode ouvi-lo,
indicar medicamentos isentos de prescrição médica ou
encaminhá-lo a um especialista ou hospital, caso avalie
ser necessário”, completa.
Durante a pandemia, as
farmácias de manipulação
intensificaram não só o
atendimento a usuários diretos, mas também a hospitais. Isso porque aumentou
significativamente o número de pacientes acamados
e entubados, que frequentemente necessitam de
formulações especiais. “A
especialidade da farmácia
de manipulação é adaptar
medicamentos para a necessidade de um determinado paciente. Um paciente
acamado, um paciente entubado, ele não pode ou não
consegue engolir um comprimido, então a farmácia
de manipulação também
vem beneficiando esses
pacientes internados, por
exemplo, adaptando esses
medicamentos em soluções
líquidas administradas por
meio de uma sonda”, explica Fiaschetti.
O farmacêutico e diretor
da Anfarmag ainda ressalta
a importância do setor de
medicamentos manipulados nacional. “A farmácia
de manipulação brasileira é
uma referência mundial, e
em nenhum lugar no mundo existe uma farmácia de
manipulação tão desenvolvida e completa como no
nosso país”, afirma.
Com desempenho positivo já em 2019, os números
comprovam a ascensão dos
medicamentos manipulados e sua crescente procura
pelo público. Segundo o Panorama Setorial Anfarmag,
publicado pela associação a
cada dois anos, o setor de
farmácias de manipulação
somou R$ 6,96 bilhões de
faturamento no último levantamento, com margem
de crescimento relativo acima da inflação do país, de
2017 para 2019, de 5,8%,
enquanto a evolução do
PIB do Brasil foi de apenas
2,2% no mesmo período,
segundo dados do IBGE.
Na comparação com a série
histórica, enquanto o PIB
do país caiu 4,2% de 2014 a
2019 em valores corrigidos
pela inflação, o faturamento
das farmácias de manipulação cresceu 10,8%.
Benefícios
Embora as medicações
manipuladas tenham a mesma efetividade que qualquer
outro remédio, possibilitando ao indivíduo os mesmos
resultados dos produtos

vendidos em larga escala, os
medicamentos manipulados podem ser a saída certa
para pacientes alérgicos a
determinadas substâncias.
Isso porque as farmácias de
manipulação têm condições
de preparar formulações
sob demanda totalmente
personalizadas e isentas de
alergênicos, garantindo o
bem-estar do paciente.
“Os manipulados são recomendados a todas as pessoas, principalmente aquelas que são alérgicas e que
possuem algum tipo de intolerâncias a aromatizantes,
conservantes, corantes, glúten ou lactose. Sempre que
necessário, a farmácia pode
preparar formulações livres
de substâncias que gerem
intolerância em algumas
pessoas”, indica Fiaschetti.
“O paciente e o médico
sempre devem avaliar caso
a caso, já que o fator decisivo para optar pelo produto
manipulado é o benefício
de personalização da fórmula, que permite que cada
pessoa adquira o produto
na dose exata para a necessidade de seu organismo”,
explica.
Caso o paciente apresente
qualquer outra dúvida, deve
procurar um profissional
habilitado para esclarecer a
forma mais adequada sobre
o uso dos medicamentos e
sobre os riscos de interação
e efeitos colaterais. Dúvidas
podem ser tiradas também
nas farmácias de manipulação, que, por serem um
estabelecimento de saúde,
sempre contam obrigatoriamente com pelo menos um
farmacêutico à disposição
da população.
Segundo a Associação
Nacional dos Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag),
entidade responsável pelas
farmácias de manipulação
no Brasil, o segmento apresentou aumento de 8% nos
três primeiros meses do
ano em comparação a 2020.
Pesquisa realizada com estabelecimentos associados
mostrou que demanda da
população por esses medicamentos também está relacionada à pandemia, uma
vez que nos meses de pico
o consumo chegou a crescer até 50%.
“Durante a pandemia,
as farmácias de manipulação intensificaram não só o
atendimento a usuários diretos, mas também a hospitais. Isso porque aumentou
significativamente o número de pacientes acamados
e entubados, que frequentemente necessitam de formulações especiais”, disse o
farmacêutico e diretor executivo da Anfarmag, Marco
Fiaschetti

Portosul Participações S.A. - CNPJ/MF N

o
26.743.444/0001-00 - NIRE 35300505077
Edital de Convocação 3ª Assembléia Geral Ordinária
A Diretoria da Portosul Participações S.A. (“Companhia”), na forma do artigo 123 da Lei 6.404/1976, convoca os Senhores Acionistas para a
3ª Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) a se realizar às 11h00 do dia 28 de abril de 2021, na sede da Companhia, localizada na Rua Doutor
Guilherme Bannitz, 126, 8º andar, conjunto 81, CEP 04532 060, São Paulo, SP, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Tomar as
contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o parecer dos Auditores Independentes, referentes
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 2. Deliberação sobre a proposta de destinação do resultado do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 3. Eleição dos Membros da Diretoria; 4. Fixação do montante global da remuneração dos
administradores para o exercício social de 2021. 5. Alteração do jornal para as publicações desta Companhia ordenadas pela Lei 6.404/76.
Informações Gerais: (a) Os documentos referidos no artigo 133, §3º, da Lei no 6.404/76, foram publicados no Diário Oficial de São Paulo
no dia 30 de março de 2021 e no Jornal Monitor Mercantil no dia 31 de março de 2021. (b) Para participar na AGO, os senhores acionistas
deverão apresentar originais ou cópias autenticadas dos seguintes documentos: (i) documento hábil de identidade do acionista ou de seu
representante; e (ii) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação do acionista,
devidamente acompanhado dos documentos que comprovem os poderes para outorga de procuração. (c) O depósito de cópia simples
dos referidos documentos (i.e., conforme listado no item “b” acima) deverá ser feito com a antecedência de 2 (dois) dias úteis da data da
realização da AGO, nos termos do artigo 9, § 7º do estatuto social da Companhia; (d) Os documentos e propostas relacionados às matérias
a serem deliberadas na AGO estão disponíveis para consulta na sede social. São Paulo, 16 de abril de 2021. Luciano Ribas Battistella Maurício Valente Battistella - Diretores

FARO ENERGY PROJETOS SOLARES HOLDING S.A.
CNPJ nº 34.099.970/0001-08 - NIRE 35.300.554.027
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021
Os Diretores da FARO ENERGY PROJETOS SOLARES HOLDING S.A. (“Companhia”), convidam os Senhores
Acionistas para se reunirem (IN DREI Nº 79/2020) em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada exclusivamente
por meio digital, no dia 30 de abril de 2021, às 12:15 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade e Estado
de São Paulo, na Rua Comendador Eduardo Saccab, 215, sala 315, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias
objeto das ordens do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras da Companhia e o Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado líquido do exercício social findo em 31 de
dezembro de 2020; (iii) fixar a da remuneração global anual dos membros da Diretoria para o exercíco de 2021.
São Paulo, 20 de abril de 2021.
Pedro Miguel de Araújo Mateus – Diretor

FARO ENERGY I COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PROJETOS S.A.
CNPJ/MF nº 31.191.534/0001-76 - NIRE 3530054506-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021
Os Diretores da FARO ENERGY I COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PROJETOS S.A. (“Companhia”), convidam os Senhores
Acionistas para se reunirem (IN DREI Nº 79/2020) em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada exclusivamente
por meio digital, no dia 30 de abril de 2021, às 12:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade e Estado
de São Paulo, na Rua Comendador Eduardo Saccab, 215, sala 315 (informações para participação se encontram
em http://faroenergy.com/debentures), a fim de deliberar sobre as seguintes matérias objeto das ordens do dia:
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia e
o Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar
sobre a destinação do resultado líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (iii) fixar a da
remuneração global anual dos membros da Diretoria para o exercíco de 2021. São Paulo, 20 de abril de 2021.
Pedro Miguel de Araújo Mateus – Diretor
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Desafio das startups é criar valor com o conhecimento dos investidores

Q

uando nasce uma
startup, o desafio
do empreendedor se concentra na criação
do produto, do que será o
negócio dele e de como
atender a demanda de seus
potenciais clientes. O estabelecimento de um modelo
de governança costuma vir
depois, quando a empresa
começa a ganhar tração. E
esse crescimento costuma
vir acompanhado da necessidade de mais recursos,
que leva aos passos decisivos em busca de investidores-anjos.
A partir daí, um dos
desafios do negócio passa a ser a gestão. Afinal,
os investidores colocam
dinheiro, mas querem ter
informações seguras sobre
o desempenho do negócio. Esse é um pré-requi-

sito que parece simples de
atender, mas com frequência culmina em conflitos
de relacionamentos que
podem ser evitados, como
explica Romulo Perini, sócio-diretor da Play Studio,
consultoria de inovação e
venture builder que apoia
empreendedores no seu
processo de crescimento
e tem no portfólio casos
bem-sucedidos como o do
aplicativo de contratação
Closeer, a Cerveja Praya e
o e-commerce Raízs.
Ele destaca que o ideal
é não se preocupar apenas
com dinheiro na hora de
fazer captação, mas também buscar investidores-anjo com experiência que
possam no processo de
crescimento da empresa.
“É o que chamamos de
smart-capital. Os anjos

ABAETÉ ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S.A.
CNPJ 24.988.496/0001-11
EDITAL DE CONVOCAÇÃO: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. Ficam convidados os acionistas da Cia. a se reunir no
dia 29/04/21, às 13h, na sede social localizada na Av. Barão de Tefé, nº 34,
19º andar, Saúde, Rio de Janeiro/RJ, para deliberar sobre: (a) o relatório da
administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo
em 2020; (b) destinação do resultado de 2020 da Cia.; (c) a reeleição dos
membros da diretoria; e II) EM AGE: (a) remuneração dos Administradores.
Rio de Janeiro, 20/04/21. Diretoria.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termos do Estatuto, convoco os senhores associados para a
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CARBENS COOPERATIVA DE
BENS AUTOMOTORES, registrada sob 33400055501 na JUCERJA e
inscrita no CNPJ sob o nº. 26.116.870/0001-14, que será realizada na
cidade do Rio de Janeiro, em 06 de maio de 2021, em sua sede na Rua
André Rocha, 750, sala 216, Taquara – Rio de Janeiro, em primeira
convocação, havendo quórum ou às 17:00h, em segunda convocação,
com presença mínima de 2/3 e em terceira convocação às 18:00h com
qualquer número de pessoas presentes, para o fim de deliberarem
sobre a seguinte pauta: Exclusão e eleição de novos cooperativados.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termos do Estatuto, convoco os senhores associados para a
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CREDICASA COOPERATIVA
HABITACIONAL, registrada sob 33400053877 na JUCERJA e inscrita
no CNPJ sob o nº. 22.010.570/0001-03, que será realizada na cidade
do Rio de Janeiro, em 06 de maio de 2021, em sua sede na Rua André
Rocha, 750, sala 216, Taquara – Rio de Janeiro, em primeira convocação, havendo quórum ou às 17:00h, em segunda convocação, com
presença mínima de 2/3 e em terceira convocação às 18:00h com qualquer número de pessoas presentes, para o fim de deliberarem sobre a
seguinte pauta: Exclusão e eleição de novos cooperativados.

CONJUNTO RESIDENCIAL KECIL BANDEIRANTES
CNPJ nº 05.933.057/0001-67
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONJUNTO RESIDENCIAL KECIL BANDEIRANTES, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 05.933.057/0001-67, sito à Estrada Marechal
Miguel Salazar Mendes de Moraes, nº 291 – Jacarepaguá – Rio de
Janeiro – RJ CEP 22.770-330, devidamente representado neste ato por
seu Síndico Geral, o Sr. Ricardo Loetscher de Almeida, no uso de suas
atribuições, convocar os condôminos, em dia com suas obrigações
condominiais, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária
que será realizada em 05/05/2021, na Estrada Marechal Miguel Salazar
Mendes de Moraes, nº 291, Jacarepaguá, Rio de Janeiro (sede do
condomínio), sendo que às 10:00 horas em 1a convocação com a
presença de pelo menos metade dos votos totais, em 2a convocação
às 10:30 horas, com a presença de qualquer número presentes, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2021. Rio de Janeiro, 20 de abril de 2021.
Ricardo Loetscher de Almeida
SÍNDICO GERAL
DISTRIBUIDORA DE COMESTÍVEIS DISCO S/A
CNPJ/MF nº 33.279.993/0001-31
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
A Diretoria da Distribuidora de Comestíveis Disco S/A, sociedade por
ações, com sede na Avenida Luis Carlos Prestes, nº 410, sala 224, Barra
da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22.775-055, inscrita no CNPJ sob o nº
33.279.993/0001-31, com seus atos arquivados na Junta Comercial do Estado
do Rio de Janeiro – JUCERJA sob o nº 33.3.0008092-9 (a “Companhia”), vem,
pela presente, convocar todos os acionistas da Companhia a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a realizar-se, em primeira convocação, no dia 07 de maio de 2021, às 10:00 horas, havendo quórum para tanto,
Avenida Luis Carlos Prestes, 410/224 – Barra da Tijuca - RJ, a fim de deliberar
sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) venda de imóveis da empresa em Volta
Redonda, RJ e (ii) assuntos gerais de interesse da Companhia. Caso algum
dos acionistas não possa estar presente, o mesmo poderá ser representado por outro acionista, administrador da Companhia ou advogado, através de
procuração específica com vigência de até 1 (um) ano, devendo apresentar
o respectivo instrumento de mandato ao Presidente da Mesa antes do início
da Assembleia, devendo (i) votar em nome do acionista ou (ii) apresentar as
decisões e votos do referido acionista através de carta assinada. Em ambos
os casos, tal acionista será considerado presente na Assembleia. Quaisquer
correspondências, questionamentos e/ou solicitações à administração da
Companhia deverão ser encaminhadas por meio do endereço: ac.torre@ppc.
com.br. Rio de Janeiro, 09 de abril de 2021. Allan Camargo da Torre - Diretor
Presidente, Aida da Conceição Fernandes - Diretora Vice-Presidente.
REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES
DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª
EMISSÃO EM SÉRIE ÚNICA DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS
IMOBILIARIOS S.A. A REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS
IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 e
NIRE 33300303677 (“Emissora”), nos termos da cláusula 14.4 do Termo
de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegício da 1ª Emissão em
Série Unica de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“Emissão” e
“CRA”, respectivamente) da Emissora (“Termo de Securitização”), vem pela
presente, convocar os titulares, para a Assembleia Geral de Titulares de
CRA da 1ª Emissão em Série Unica da Reit Securitizadora de Recebíveis
Imobiliários S.A. (“Assembleia Geral” E “Emissão”), a se realizar no dia
11/05/2021, às 10 horas, em 1ª convocação, através da plataforma eletrônica
Google Meet, sendo o acesso disponibilizado através do seguinte link: meet.
google.com/rqa-unju-ycf. A Emissora convoca os titulares para a Assembleia
Geral, com a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberação sobre as demonstrações
financeiras do patrimônio separado, acompanhadas do parecer do auditor
independente, relativas ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de
2021. As deliberações constantes da ordem do dia, para serem aprovadas,
deverão obter votos de Titulares de CRA representando a maioria simples
do CRA em circulação (“Quórum de Aprovação”). Uma vez aprovadas, as
matérias da ordem do dia serão oponíveis a todos os Titulares de CRA. A
presente convocação da Assembleia Geral, será enviada, pelo agente
fiduciário, via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja completo junto
ao escriturador dos CRA, bem como aos seus respectivos custodiantes, após
a sua publicação nos jornais de publicação dos atos da Emissora, conforme o
previsto no Termo de Securitização. Qualquer informação acerca das matérias
da ordem do dia deverá ser solicitada à Emissora ou ao agente fiduciário, nos
e-mails ri@reit.com.br e agentefiduciario@planner.com.br, respectivamente.
Rio de Janeiro, 20 de Abril de 2021.

podem aportar um conhecimento na área de desenvolvimento de produtos,
em vendas, em finanças ou
em estratégias de captação
e assim por diante. Varia
conforme a necessidade e
o tipo de negócio. Quando
o empreendedor não vê isso, não se organiza, muito
valor é perdido na jornada”, afirma.
Para absorver as informações dos investidores,
porém, também é preciso
ter a capacidade de organizá-las. Perini sugere a
implantação de um modelo de governança direcionado para baixo (equipe e
fornecedores) como para
cima (investidores e sócios que não estão mais na
operação).
Para baixo, explica, é ter
metas e indicadores disse-

minados na equipe, e um
método de governança para
acompanhamento e report.
Para cima é quando o CEO
reporta os resultados aos
investidores ou a eventuais sócios que não estão na
operação, mas cobram informações.
Cinco passos indicados
por Perini para o empreendedor que deseja aproveitar
ao máximo os recursos e as
ferramentas de seus investidores.
- Criação de um Conselho: Pode ser Consultivo ou
Deliberativo. O primeiro
para consultar e considerar
as opiniões dos investidores
na hora de tomar decisões.
O Deliberativo permite ao
investidor tomar decisões
junto com o empreendedor.
Essa segunda opção pode
ser necessária quando há,

Luziânia-Niquelândia Transmissora S.A.
CNPJ:14.863.121/0001-71
Convocação Assembleia Geral Ordinária
Convidam-se os senhores acionistas da Luziânia Niquelândia Transmissora
S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, a realizar-se de forma
virtual, no dia 27 de abril de 2021, às 14:30 horas, a fim de deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia: 1. Exame, discussão e votação das Demonstrações
Financeiras, Relatório de Administração e Parecer dos Auditores
Independentes, referente ao exercício social findo em 31.12.2020; 2.
Apreciação da destinação do resultado do exercício; 3. Eleição dos membros
do Conselho de Administração da Companhia; 4. Eleição dos membros do
Conselho Fiscal da Companhia, titular e suplente; 5. Aprovação de uma verba
global e anual dos administradores referentes ao período de 2021.

NIQUELMINAS S.A. (“Cia.”)
CNPJ/MF 16.518.953/0001-86 / NIRE 33300274821
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”).
Ficam convocados os acionistas da Cia., por meio de sua Diretora
Administrativo-Financeira, na forma do art.123, Lei 6.404/76 (“LSA”), para
se reunirem em AGE, a ser realizada às 09h00 em primeira convocação e
às 10h00 em segunda convocação, na forma do artigo 6º Estatuto Social,
do dia 29.04.2021, na forma do art.124,§2º da LSA, na sede dos advogados
da Cia. à Av. Almirante Barroso, nº 52, 27º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ,
CEP 20031-918, para deliberarem em pauta informativa sobre a adequação
dos arts. 2º, 3º e 9º do Estatuto Social para cumprimento do arts.143 e 139
da LSA, conforme exigência da JUCERJA. Na forma do art.135,§5º da LSA,
os documentos pertinentes às matérias estão à disposição na sede da Cia.

CLUBE AMERICANO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 33.155.888/0001-90
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
30 de Abril de 2021
Ficam os Srs. Sócios do Clube Americano do Rio de Janeiro localizado na
Av. Rio Branco, 99/13º andar , convocados para a Assembléia Geral
Ordinária a se realizar no dia 30 de Abril de 2021, às 14:00h, em primeira
convocação e às 14h 30min, em segunda convocação, por meio de
videoconferência através do aplicativo “Zoom Meeting”, cujo o link será
enviado oportunamente, para exame da seguinte pauta: 1 – Exame e
aprovação das contas referente ao exercício de 2020. 2 - Eleição
da Diretoria para exercer o mandato até abril de 2022. 3 – Liquidação do Clube e Escolha do Liquidante. 4 - Assuntos Gerais.
Rio de Janeiro, 21 de Abril de 2021.
Pedro Afonso Vieira Bhering
Presidente

CNPJ Nº 05.427.471/0001-02 - NIRE (JUCERJA): 33.3.0026228-8
EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Pelo presente edital, ficam convocados os
acionistas da Fartura Agropecuária S.A., (“Companhia”) a se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará às
11h00min do dia 03 de maio de 2021, na sede social da Companhia, na
Praia do Flamengo, 200, 19º andar, Flamengo, Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em
Assembleia Geral Ordinária: (a) Examinar, discutir e aprovar o Relatório
Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e suas Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020; e (b) Eleição dos membros da Diretoria e fixação de sua remuneração.
Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Apreciar e votar a proposta da
Diretoria de aumento do Capital Social de R$58.738.804,83 (cinquenta e oito
milhões, setecentos e trinta e oito mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e
três centavos) para R$66.339.646,11 (sessenta e seis milhões, trezentos e
trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e onze centavos), que
corresponde a um aumento de R$7.600.841,28 (sete milhões, seiscentos mil,
oitocentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos), com a emissão de
239.472 (duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e dois) ações,
sendo 185.069 (cento e oitenta e cinco mil, sessenta e nove) ordinárias nominativas e 54.403 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e três) preferenciais, a
serem subscritas e integralizadas pelo valor patrimonial ajustado de R$31,74
(trinta e um reais e setenta e quatro centavos), conforme apurado no último
balanço patrimonial do exercício social encerrado em 31/12/2020. O valor
do aumento do capital social total será subscrito e integralizado da seguinte
forma, obedecendo rigorosamente a participação acionária atual de cada acionista no capital social: (1) R$7.012.561,85 (sete milhões, doze mil, quinhentos
e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos) em bens imóveis rurais
da acionista WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍ
CULOS S.A., assim descritos e caracterizados: Matrícula nº 904 do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Araguaia  PA: TERRENO
RURAL constituído pelo lote nº 41 (quarenta e um) da Região do Rio Campo
Alegre, situado no Município e Comarca de Santana do Araguaia, Estado
do Pará, com área de 4.296,00 hectares; Matrícula nº 4.336 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Araguaia  PA: TERRENO
RURAL constituído por parte desmembrada do Lote nº 42 (quarenta e dois),
da região do Rio Campo Alegre, situado no Município e Comarca de Santana do Araguaia  PA, com área de 1.440,1180ha (1.440,1180 hectares); e
Matrícula nº 4.337, Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santana
do Araguaia  PA: TERRENO RURAL constituído por parte desmembrada
do Lote nº 43 (quarenta e três) da Região do Rio Campo Alegre, situado no
Município e Comarca de Santana do Araguaia, Estado do Pará, com área de
1.618.0544 hectares, pelo valor contábil de R$7.012.561,85 (sete milhões,
doze mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), menor
que o valor de mercado, conforme laudos de avaliação de valor contábil e
de mercado que serão submetidos à Assembleia para deliberação. O valor
restante de R$588.279,43 (quinhentos e oitenta e oito mil, duzentos e setenta e reais e quarenta e três centavos), será subscrito em moeda corrente
nacional; (2) Fixado o prazo de decadência de 30 (trinta) dias contados da
data de publicação desta Assembleia para o acionista exercer o direito de
preferência para subscrição das ações do aumento de capital, na mesma
proporção do número de ações das mesmas espécies (ON e/ou PN) que
possuírem na data da Assembleia; e (3) Eventuais sobras não subscritas
e depois decorrido o prazo de decadência acima fixado, os acionistas que
tiverem feito pedido de reserva de sobras no boletim de subscrição, poderão
subscrever as ações que sobejarem, podendo eventual saldo remanescente
ser subscrito por terceiros. (b) Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social e sua
respectiva consolidação; e (c) Assuntos de interesse geral. Rio de Janeiro,
20 de abril de 2021. Eugênio Ricardo Araújo Costa  DiretorPresidente.

no grupo de investidores,
anjos que colocaram uma
fatia maior de dinheiro e
querem estar mais próximos das decisões;
- Criação de Comitês:
Não são todos os anjos que
vão compor o conselho. O
empreendedor coloca um,
dois ou três no máximo.
Os outros podem integrar comitês temporários.
E existe a possibilidade de
trazer pessoas do mercado
para integrar esses comitês,
gente que não tenha envolvimento com a empresa,
mas que deseja dar alguma
contribuição. Desta forma,
os anjos se engajam mais
no negócio e tem a oportunidade de colaborar mais
para o resultado positivo do
business;
- Criação de Rituais: É
importante criar rituais

com investidores para posicioná-los sobre os acontecimentos. Esses rituais se
traduzem em reuniões para
apresentação de relatórios
sobre os resultados da empresa;
- Adoção de Governança: A governança corporativa não tem de ser permanente. É uma ferramenta de
gestão que deve ser usada
da melhor forma possível
considerando o momento
da startup;
- Manter aceso o empreendedorismo: A governança não pode engessar o
espírito empreendedor de
testar, de se aventurar em
coisas novas. É implantada para ajudar a dar passos
mais certeiros, o que aumenta a confiança de quem
acreditou e colocou dinheiro no negócio.

GRAJAÚ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 21.365.724/0001-09 - NIRE 33.3.0032354-6
Ata da AGE em 06/04/21. 1. Data, Hora e Local: No dia 06/04/21, às 9:30h,
na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1804, Centro/RJ. 2.
Presença: Acionista representando a totalidade do capital social da Cia.,
conforme evidenciado no Livro de Registro de Presença de Acionistas da
Cia. 3. Convocação e Publicações: Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei
das S.A.”), em razão da presença de acionista representando a totalidade
do capital social da Cia. 4. Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa; Secretária: Verena Sanchez Bohrer. 5. Ordem do Dia: Deliberar acerca do aumento do capital social da Cia. 6. Deliberação tomada por Unanimidade: Foi
aprovado o aumento de capital da Cia. no valor total de R$23.325.651,98,
mediante a emissão de 23.325.651 novas ações ordinárias, nominativas,
sem valor nominal, em tudo iguais às ações ordinárias de emissão da Cia.
atualmente existentes, pelo preço de emissão de R$1,00 para cada ação, fixado nos termos do Art. 170, §1º, da Lei das S.A., dos quais R$0,01 por ação
serão atribuídos à conta de capital social e R$ 0,99 serão destinados à conta
de reserva de capital nos termos do Art. 14, § único da Lei das S.A., juntamente com o excedente do valor total do aumento de capital de R$ 0,98, por
não perfazer o valor de uma ação emitida pela Cia. nesta data. O aumento
de capital ora aprovado é integralmente subscrito e será integralizado pela
única acionista da Cia., Alto Leblon Participações S.A., S.A., com sede
na Rua Alcindo Guanabara, 25/1804, Centro/RJ, CNPJ 21.365.716/000162, neste ato representado nos termos de seu estatuto social, nos termos
do boletim de subscrição que integra a presente ata como Anexo I. Como
resultado da deliberação ora aprovada, o capital social da Cia., atualmente
de R$39.479.445,00, passa para R$39.712.701,51. Em consequência do
referido aumento do capital social da Cia., o caput do Art. 5º do Estatuto
Social da Cia. passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Art. 5º. O capital social subscrito e integralizado da Cia. é de R$39.712.701,51, dividido
em 62.805.096 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Com
exceção da alteração do caput do Art. 5º, ora aprovada, todos os demais
Artigos do Estatuto Social da Cia. permanecem inalterados, e são neste
ato ratificados pelo acionista da Cia., sendo que o texto consolidado do Estatuto Social da Cia. será arquivado na sede da Cia. O acionista também
autoriza expressamente a administração da Cia. a tomar todas as medidas
necessárias para a implementação do aumento de capital ora aprovado,
incluindo, sem limitação, àquelas relacionadas à anotação das novas ações
ora emitidas nos livros e registros aplicáveis. 7. Encerramento e Lavratura
da Ata: Nada mais tratado, lavrou-se, na forma de sumário, a ata referente
a esta AGE, nos termos do Art. 130, §1º da Lei das S.A., ata esta que foi
aprovada e assinada pelo acionista da Cia. e pelos membros da mesa. RJ,
06/04/21. Mesa: Rodrigo Brandão Feitosa - Presidente, Verena Sanchez
Bohrer - Secretária. Jucerja em 19/04/21 sob o nº 4051183. Bernardo F. S.
Berwanger - Secretário Geral.

GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF 08.914.167/0001-70
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
PORMEIO DIGITAL
REF.: Convocação para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
do GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. Ficam os
senhores Acionistas convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária da companhia que realizar-se-á no dia 05 de maio de 2021,
quarta-feira, às 14:00h, POR MEIO DIGITAL, a fim de deliberar sobre a seguinte
Ordem do dia: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado
em 31.12.2020; 2) Eleger os membros do Conselho de Administração da
Companhia e respectivos suplentes; 3) Fixar a remuneração dos membros
da Administração (Conselho de Administração e da Diretoria) da companhia;
4) Possibilidade de recompra de ações pela própria companhia; 5) Exposição
sobre a situação do mercado e 6) Outros assuntos de interesse geral. Nos
termos do art. 9º. da Lei n. 14.030, de 28 de julho de 2020 e da Instrução
Normativa DREI Nº 79, de 14 de abril de 2020, a Assembleia será realizada de
FORMA DIGITAL, com o endereço de ingresso dos acionistas sendo informado
em até 8 (oito) dias de antecedência. Os acionistas que comparecerem à
reunião digital poderão explanar os seus votos sobre os assuntos da ORDEM
DO DIA, devendo o secretário nomeado anotá-los e descrevê-los ao final da
assembleia. Os acionistas que quiserem se fazer representar por procurador,
nos termos do artigo 126, § 1º da Lei de Sociedades Anônimas, deverão optar
por acionista, administrador da companhia ou advogado para representálos e que tenha sido constituído há menos de 1 (um) ano. O instrumento de
representação poderá ser apresentado em até meia hora de antecedência da
realização da assembleia, sendo enviado aos cuidados do Sr. Francisco Bilac
M. Pinto Filho, e-mail: bilacpinto@grupogen.com.br em formato PDF.
Rio de Janeiro, 21/04/2021.
Mauro Koogan Lorch - Presidente do Conselho de Administração

SMARTCOAT – SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº: 09.122.486/0001-05 - NIRE: 33.3.0032943-9
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas da SMARTCOAT – SERVIÇOS
EM REVESTIMENTOS S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária (“AGO”), a ser realizada virtualmente, nos termos do disposto na Instrução
Normativa nº 79, do Departamento de Registro Empresarial e Integração (“DREI”),
às 10:00 (dez) horas do dia 30 de abril de 2021, a fim de deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir
e votar as demonstrações financeiras e o parecer do conselho fiscal, relativos ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 (“Exercício de 2020”); (ii) aprovar
a destinação do resultado do Exercício de 2020; (iii) eleger os membros do Conselho
de Administração da Companhia; e (iv) fixar a remuneração global anual dos
membros da administração da Companhia para o exercício social corrente de 2021.
Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, poderão participar da
AGO virtualmente, através do acesso gratuito à plataforma de videoconferência
“Microsoft Teams”, sendo que os documentos e informações obrigatórias estarão
à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia ou por meio do
e-mail ri@priner.com.br, tendo sido as demonstrações financeiras da Companhia
publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, na página 28, e no jornal
“Monitor Mercantil”, na página 12, nas respectivas edições do dia 9 de abril de 2021.
Para participação na AGO, por meio da plataforma “Microsoft Teams”, os acionistas
devem enviar uma solicitação à Companhia pelo e-mail indicado neste Edital de
Convocação, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação
ao horário marcado para o início da AGO, acompanhada de toda a documentação
necessária, conforme mencionada abaixo. Uma vez recebida a solicitação e
verificada a documentação fornecida, a Companhia enviará ao acionista os dados
para a sua participação por meio da plataforma ora referida. Será necessário que
os acionistas apresentem documentos para comprovar sua identidade e qualidade
de acionistas, para que sejam admitidos à AGO. O acionista pessoa jurídica deverá
estar representado por seu representante legal. Observadas as restrições legais, os
acionistas poderão ser representados na AGO por mandatário, devendo, neste caso,
ser apresentados ainda o instrumento de mandato e o comprovante de identidade
do mandatário.
Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021.
A Diretoria
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Peac-Maquininha democratizou acesso a crédito

O

Programa Emergencial de Acesso
a Crédito (Peac)
Maquininhas, criado pelo Governo Federal para
aumentar a concessão de
crédito para os pequenos
negócios, conseguiu em
menos de dois meses de
operação beneficiar mais de
112 mil donos de pequenos
negócios com um volume
de crédito de aproximadamente R$ 3,19 bilhões. O
programa, que entrou em

operação em outubro do
ano passado, foi encerrado
em dezembro, respeitando
o prazo estipulado pela lei
de criação.
Os principais beneficiários dessa modalidade
de empréstimo, feita por
meio das maquininhas de
cartão de crédito, foram
os
microempreendedores individuais (MEI) e os
donos de micro empresas.
“Esse programa emergencial teve uma característi-

SILVÂNIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPN nº: 41.554.993/0001-20
Livro nº 4197 - Folha nº 108 - Ato nº 029. Escritura Pública de Constituição de
Subsidiária Integral, na forma abaixo: Aos 24/03/2021 nesta Cidade, na Av. Presidente Vargas, 955, 15º andar, sala 1501 (parte) Centro, onde compareci a chamado,
perante mim, Flávia Jochem Ribeiro Calazans Baroni, Tabeliã Substituta,matrícula
da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Estado do Rio de Janeiro, nº 94/8596,
15º Ofício de Notas, na Rua do Ouvidor, 89, sendo a Tabeliã Fernanda de Freitas
Leitão, compareceu como Outorgante Constituidora, doravante denominada
Outorgante: State Grid Brazil Hoding S.A., sociedade anônima devidamente
constituída de acordo com as leis brasileiras, inscrita no CNPJ 11.938.558/0001-39,
com sede na Av. Presidente Vargas, 955, 15º andar, sala 1501 (parte) Centro, RJ/RJ,
CEP 20.071-004,neste ato representada nos termos da Ata de Assembleia Geral
Extraordinária datada de 23/11/2020, devidamente registrada na JUCERJA sob o
NIRE 333.0029538-1, por seu Diretor Presidente, o Sr. Shirong Lyu, chinês, nascido
em 03/09/1964, filho de XiuyingXu e ZhenghaiLyu, casado, administrador de empresas, portador do Registro Nacional de Estrangeiro - RNE nº V757720-B de validade
indeterminada e inscrito no CPF 701.861.641-73, e por seu Diretor Vice-Presidente,
o Sr. Zhong jiao Chang, chinês, nascido em 16/03/1963, filho de Fenglian Yang e
Jizhang Chang, casado, empresário, portador do Registro Nacional de Estrangeiro
- RNE nº G147963-5, inscrito no CPF 063.281.087-45, ambos com domicílio profissional na Av. Presidente Vargas, 955, 15º andar, Centro, RJ/RJ, CEP 20.071-004, os
quais se declararam credenciados nessa condição e aptos a assinar a presente escritura, assumindo a inteira responsabilidade por esta declaração. Identificados
conforme declarações prestadas e documentos que me foram apresentados, cujas
fotocópias ficam arquivadas nesta Serventia, devendo do presente instrumento ser
enviada Nota ao Oficial do 5º Ofício do Registro de Distribuição E, então, pela Outorgante, na forma como vem representada me foi dito o seguinte que passo a clausular:
1º) cumpridas todas as formalidades legais, dispensada a convocação e presentes
os representantes da Outorgante, subscritora da totalidade do capital da sociedade
ora em constituição, a Outorgante decidiu constituir uma subsidiária integral nos
termos do Artigo 251 da Lei n.º 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“LSA”), que será denominada Silvânia Transmissora de Energia S.A. e terá capital social de R$ 1.000,00,dividido em 1.000 ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal, totalmente subscritas por sua única acionista. O valor equivalente a
R$ 1.000,00 foi integralizado em moeda corrente nacional mediante depósito junto
ao Banco do Brasil S.A., nos termos da LSA, conforme recibo e comprovante de
depósito a mim apresentado e cuja cópia fica arquivada neste Cartório; (2) para a
constituição, fica aprovado o estatuto social da companhia, que passa a vigorar com
a seguinte redação: “Estatuto Social da Silvânia Transmissora de Energia S.A.
- Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto, Foro e Duração. Artigo 1º - A sociedade anônima brasileira de capital fechado operará sob a denominação social de Silvânia Transmissora de Energia S.A. (“Companhia”) e será regida pelo disposto
neste Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º- A Companhia tem
sede e foro na Avenida Presidente Vargas, nº 955, 11º andar, sala 1101 (parte), Centro, CEP: 20.071-004, Cidade do Rio de Janeiro -RJ. Artigo 3º - A Companhia, por
deliberação do Conselho de Administração, poderá, independentemente de reforma
estatutária, alterar a sua sede para outro endereço na cidade do Rio de Janeiro e,
mediante deliberação da Diretoria, abrir, transferir ou fechar filiais, sucursais, agências
ou escritórios de qualquer espécie, em qualquer parte do território nacional. Artigo
4º- A Companhia tem como objeto social único e exclusivo a implantação e exploração
do empreendimento composto das instalações de transmissão no estado de Goiás,
compostas pelas Linhas de Transmissão em 500 kV entre as subestações de Silvania e Trindade, circuito Simples, com extensão aproximada de 156 km, ramal de
secionamento das Linhas de Transmissão em 500kV entre as Subestações de Samabaia e Itumbiará, circuito duplo, com extensão aproximada de 14km e conexão na
Subestação Silvania, ramal de secionamento das Linhas de Transmissão em 500 kV
entre as Subestações de Samabaia e Emborcação C1, circuito duplo, com extensão
aproximada de 8 km e conexão na Subestação Silvania e das demais instalações de
transmissão do Lote 01 do LeilãoANEEL No 001/2020, composto de entradas de linha,
interligações de barramentos, conexões de reatores, barramentos, instalações vinculadas e demais instalações necessárias as funções de medição, supervisão,
proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio, nos termos
do Edital de Leilão nº 001/2020 ANEEL. Artigo 5º- O prazo de duração da Companhia
é indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações. Artigo 6º - A Sociedade tem
um capital social de R$ 1.000,00, totalmente subscrito, representado por 1.000 ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 1,00 cada,
tendo sido integralizado o valor de R$ 1.000,00 em moeda corrente nacional. Parágrafo Primeiro - As Ações são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação
ordinária nominativa confere ao seu titular o direito a 1 voto nas deliberações de
acionistas, as quais serão tomadas na forma deste Estatuto Social e da legislação
aplicável. Parágrafo Segundo - As ações não são representadas por cautelas,
presumindo-se a respectiva propriedade pela inscrição do nome do acionista no Livro
de Registro de Ações Nominativas. Artigo 7º - A Companhia poderá emitir ações
ordinárias e preferenciais, sem guardar proporção com as espécies ou classes já
existentes, ou que possam vir a existir, observado, quanto às ações preferenciais, o
limite máximo previsto em lei. Artigo 8º - A subscrição de novas ações deverá ser
realizada durante a própria Assembleia que aprovar o aumento do capital, salvo se
outro prazo for fixado pelo respectivo órgão. A integralização das ações subscritas
deverá ser realizada na(s) data(s) de pagamento prevista(s) no boletim de subscrição.
Se o boletim de subscrição for omisso quanto à data ou o prazo de integralização, o
preço de emissão das ações considera-se devido na data da respectiva subscrição.
Artigo 9º - Em caso de resgate ou amortização, todas as ações ordinárias terão o
mesmo tratamento. Artigo 10 -Acompanhia, nos termos da Lei, poderá adquirir ações
de sua emissão para cancelamento, manutenção em tesouraria ou posterior alienação, mediante deliberação da Assembleia Geral, observadas as normas legais e
demais disposições aplicáveis. Artigo 11 - A companhia, nos termos da lei, poderá
emitir debêntures, bem como ações preferenciais e bônus de subscrição, por deliberação da Assembleia Geral de acionistas. Capítulo III - Órgãos da Companhia.
Artigo 12 - São órgãos da Companhia: (I) a Assembleia Geral; (II) o Conselho de
Administração; (III) a Diretoria; e (IV) o Conselho Fiscal de funcionamento não permanente. Parágrafo Único - A administração da Companhia caberá ao Conselho de
Administração e à Diretoria, com poderes conferidos pela lei aplicável e pelo presente Estatuto. Seção I - Da Assembleia Geral. Artigo 13 - AAssembleia Geral é o órgão
deliberativo máximo da Companhia e reunir-se-á: (i) ordinariamente, dentro dos 4
(quatro) meses seguintes ao encerramento do exercício social, para deliberar sobre
as matérias constantes do Artigo 132 da Lei nº 6.404/76 e suas alterações; e (ii) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem ou quando convocada por acionista, respeitadas as disposições legais. Parágrafo Primeiro -A convocação da Assembleia Geral poderá ser feita por qualquer conselheiro ou, nos termos
da lei, por acionista ou pelo Conselho Fiscal, com a observância da antecedência
mínima de 10 dias úteis da data da realização da Assembleia quando em primeira
convocação, e de 5 dias úteis quando em segunda convocação, ou observado o
previsto no Artigo 124, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76 e suas alterações. Parágrafo
Segundo - A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho ou, em
sua ausência, por qualquer um dos presentes, eleito na ocasião, que escolherá,
também dentre os presentes, um secretário. § 4º - Será dispensada a convocação
quando a Assembleia Geral contar com a presença de acionistas representando a
totalidade do capital social. Artigo 14 - Os presentes à Assembleia Geral deverão
comprovar sua condição de acionista de acordo com a legislação aplicável, podendo
o acionista fazer-se representar por procurador constituído há menos de um ano, que
seja acionista, administrador da Companhia ou advogado. Artigo 15 -Compete à
Assembleia Geral deliberar sobre: (a) quaisquer alterações no Estatuto Social, inclusive alterações da composição do Conselho de Administração e da Diretoria, bem
como quórum de deliberação; (b) transformação, fusão, cisão, incorporação ou incorporação de ações, tanto na condição de incorporada como incorporadora; (c)
aprovar a participação em outras sociedades ou empreendimentos na qualidade de
sócio ou acionista, parceiro em “joint venture” ou membro de consórcio; (d) dissolução,
término do estado de liquidação, pedido de recuperação judicial ou extrajudicial e
confissão/pedido de falência, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; (e)
aumento ou redução do capital social; (f) aprovação do plano de negócio, bem como
do plano de investimentos e quaisquer atualizações que impliquem novos recursos
acima de 1% dos recursos considerados no orçamento inicial do empreendimento;
(g) definição e aprovação da política de distribuição de resultados da Companhia, a
qualquer título, observada a distribuição do dividendo estabelecida neste Estatuto e
visando a maximização das receitas oriundas da exploração da concessão e do retorno dos investimentos feito pelo acionista, buscando sempre os maiores níveis de
eficiência, produtividade e lucratividade, desde que não gere endividamento para a
Companhia; (h) criação, emissão ou venda de quaisquer títulos de dívida pela Companhia, conversíveis ou não em ações, incluindo a criação e emissão de debêntures,
partes beneficiárias, bônus de subscrição ou opções de compra; (i) avaliação dos
bens formadores do capital social, observadas as determinações legais; (j) emissão
de debêntures conversíveis em ações, bônus de subscrição e criação e outorga de
opção de compra ou venda de ações, bem como o resgate ou conversão de ações
e compra, resgate ou conversão de debêntures; (k) fixação do montante global anual
da remuneração dos Administradores da Companhia, e do Conselho Fiscal; (l) aquisição das ações da Companhia para permanência em tesouraria e sua posterior
alienação ou cancelamento; (m) aprovação da constituição ou dissolução, pela
Companhia, de subsidiária; (n) escolha e eleição dos conselheiros independentes

ca muito importante, pois
permitiu o acesso a crédito
de empresas sem histórico
de operações bancárias em
todos os estados. Também
conseguiu atingir uma parcela significativa do Norte
e Nordeste, descentralizando a concessão de empréstimo, que geralmente é focada nas demais regiões”,
frisou o analista de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae, Giovanni
Beviláqua.

De acordo com estudo
do Ministério da Economia, o Peac-Maquininhas
representou o único crédito durante o último trimestre de 2020 para 18%
dos microempreendedores
individuais, 4% das microempresas e 2% das empresas de pequeno porte, que
utilizaram exclusivamente
esse programa de financiamento. “Quanto menor o
porte da empresa, maior a
dificuldade na obtenção de

do Conselho de Administração da Companhia, caso a existência destes seja exigida
por organismo financiador, ou em razão da adoção das regras do novo mercado; (o)
eleição e destituição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal; (p) decidir a respeito de matéria(s) que obtiver(am) impasse no âmbito do
Conselho de Administração; e (q) qualquer outra matéria que seja objeto de deliberação pela Assembleia. Seção II - Do Conselho de Administração. Artigo 16 - O
Conselho será composto de 05 (quatro) Conselheiros titulares que serão eleitos pela
Assembleia Geral para um mandato unificado de 3 anos, permitidas reeleições por
igual período. Parágrafo Primeiro - Em caso de vacância, renúncia e impedimento
temporário ou definitivo de qualquer membro do Conselho de Administração este
será substituído pela Assembleia Geral. Parágrafo Segundo- A remuneração dos
membros do Conselho de Administração será fixada pela Assembleia Geral. Parágrafo Terceiro - Os Conselheiros poderão renunciar ao seu direito à remuneração,
desde que por escrito, sendo que a retratação da renúncia não confere direito a receber qualquer remuneração referente a período anterior à retratação. Parágrafo
Quarto - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração da Companhia se estenderá até a investidura dos novos administradores eleitos na assembleia geral. Artigo 17 - O Conselho de Administração reunir-se-á, se necessário, 1
vez ao mês, e, extraordinariamente, mediante convocação por qualquer de seus
membros ou por deliberação da Diretoria, com, no mínimo, 10 dias úteis de antecedência, mediante carta ou correio eletrônico (e-mail), com aviso de recebimento,encaminhado ao endereço previamente indicado pelos conselheiros. Parágrafo Primeiro - As reuniões do Conselho de Administração poderão ser realizadas por
conferência telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro meio de comunicação
que permita a identificação dos Conselheiros. Parágrafo Segundo - Os Conselheiros que participarem de reunião na forma acima prevista serão considerados presentes à reunião para todos os fins, sendo válida a assinatura da respectiva ata por facsímile ou outro meio eletrônico, devendo uma cópia ser arquivada na sede da sociedade juntamente com o original a ser assinado oportunamente. Parágrafo Terceiro
- Considerar-se-ão dispensadas as formalidades de convocação, ou sanadas
eventuais falhas, nas reuniões em que estiver presente a totalidade dos membros do
Conselho de Administração. Artigo 18 - As reuniões do Conselho serão instaladas
em primeira convocação com a totalidade dos seus membros e em segunda convocação, 60 (sessenta) minutos depois, com a presença de ¾ dos Conselheiros. Artigo 19 - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por ¾ dos
Conselheiros presentes. As deliberações constarão de atas lavradas no livro de “Atas
das Reuniões do Conselho de Administração”. Artigo 20 - Em caso de impasse de
qualquer votação do Conselho de Administração a reunião será suspensa visando à
solução de impasse e retomada até 02 (dois) dias úteis depois. Se, ainda assim, não
for possível chegar à deliberação, a matéria será submetida à Assembleia Geral. As
deliberações que não forem objeto de impasse poderão ser aprovadas na reunião
antes de sua suspensão. Artigo 21 - Compete ao Conselho de Administração, observado o quórum de deliberação neste estatuto citado: (a) aprovar os critérios para
celebrar transações imobiliárias objetivando servidões e desapropriações, inerentes
à implantação do empreendimento; (b) deliberar sobre a aquisição de imóveis; (c)
ratificar o orçamento inicial e o plano de investimento do empreendimento, elaborado
pelas acionistas para fins de participação do leilão; (d) aprovar orçamentos anuais
de custeio e investimento do empreendimento objeto da Companhia, considerando:
aportes, financiamentos, investimentos, despesas e o cronograma financeiro do
exercício; (e) autorizar a alienação, a promessa de alienação ou a oneração de bens
do ativo não circulante da Companhia, em qualquer operação ou série de operações
correlacionadas acima de R$1.000.000,00 durante qualquer exercício fiscal; (f) deliberar sobre a realização de investimentos ou quaisquer despesas de capital (inclusive aquisição, arrendamento, concessão de uso ou locação de bens imóveis, móveis
e equipamentos do acervo operacional) que não estejam previstos no orçamento
anual da Companhia e que excedam os valores fixados na alínea “h”; (g) aprovar a
contratação de empréstimos, financiamentos ou a constituição de dívidas para a
Companhia, inclusive a outorga de qualquer garantia (real ou fidejussória) observados
os limites previstos na alínea “e”; (h) aprovar a assinatura de contratos acima do limite de R$1.000.000,00, até a conclusão do empreendimento e sua liberação para
operação comercial. A partir daí, acima de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), inclusive os de execução de obra, de caução, de locação, de câmbio e outros; (i) eleger e
destituir a Diretoria, determinando as áreas de atuação de cada Diretor; (j) escolher
e destituir os auditores independentes, se houver; (k) aprovar as normas de procedimento para a administração da Companhia; (l) decidir a respeito das matérias às
quais não obtiveram o quorum necessário para serem aprovadas pela Diretoria; (m)
analisar qualquer matéria que seja objeto de deliberação pelo Conselho de Administração. Parágrafo Primeiro - Os valores indicados nas alíneas acima serão atualizados, a cada ano, pela variação do IPCA. § 2º - Os limites ora estabelecidos são
considerados valores de alçada para atribuição da competência da Diretoria. Seção
III -Da Diretoria. Artigo 22 - A Diretoria será composta de 02 (dois) a 08 (oito) Diretores, que podem ser denominados como: (i) Diretor Presidente, (ii) Diretor Vice-Presidente, (iii) Diretor Financeiro, (iv) Diretor Técnico, (v) Diretor de Meio Ambiente e
Fundiário e (vi) Diretor sem designação específica, a critério do Conselho de Administração quando da eleição dos membros. Parágrafo Primeiro - Os Diretores devem
ser residentes no País e serão eleitos pelo Conselho de Administração para um
mandato unificado de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos, individual ou conjuntamente. O prazo de gestão dos Diretores da Companhia se estenderá até a investidura dos novos administradores eleitos pelo Conselho de Administração. Parágrafo
Segundo - O valor anual global da remuneração dos Diretores será fixado pela Assembleia de Acionistas, cabendo ao Conselho de Administração efetuar a sua individualização dentro do limite aprovado pelos Acionistas. Os Diretores poderão renunciar ao seu direito à remuneração, desde que por escrito, sendo que a retratação da
renúncia não confere direito a receber qualquer remuneração referente a período
anterior à retratação. Parágrafo Terceiro- Os Diretores serão investidos no cargo
mediante assinatura do termo de posse, lavrado no livro de “Atas das Reuniões da
Diretoria”.Parágrafo Quarto - Os Diretores poderão, a qualquer tempo, ser destituídos de suas funções, em virtude de deliberação do Conselho de Administração ou
pelos Acionistas. Parágrafo Quinto - Os Diretores estão dispensados de prestar
caução em garantia do fiel desempenho de suas funções. Artigo 23 - Em caso de
falta, vacância, renúncia ou impedimento definitivo de qualquer um dos Diretores,
este será substituído por outro eleito pelo Conselho de Administração, que permanecerá no cargo pelo prazo restante do mandato do Diretor substituído. Artigo 24 -Todas
as decisões da Diretoria deverão ser tomadas por 75% (setenta e cinco por cento) e
caso este quórum não seja alcançado, a matéria deverá ser deliberada pelo Conselho de Administração por quorum qualificado. Artigo 25 -Nos casos de impedimento
temporário ou de licença de qualquer membro da Diretoria, outro Diretor exercerá
suas funções. Artigo 26 - Os Diretores são investidos de todos os poderes necessários à representação, administração e gestão dos negócios sociais, assim como para
a prática de todas as operações que se relacionarem com o objeto social, com as limitações estabelecidas neste Estatuto e ressalvadas as matérias de competência
privativa da Assembleia Geral e aquelas atribuídas ao Conselho de Administração.
Artigo 27 -A Companhia será representada ativa e passivamente, em juízo ou fora
dele, por quaisquer dois Diretores, assinando em conjunto e com poderes para,
respeitados, sempre, os atos cuja deliberação dependa da Assembleia Geral ou do
Conselho de Administração, praticar todos os atos necessários ao funcionamento
ordinário da Companhia, tais como: (a) realizar operações bancárias em geral, abrir
e movimentar contas bancárias, emitir e endossar cheques, autorizar transferências,
débitos e pagamentos; (b) sacar e endossar duplicatas; (c) representar a Companhia
junto a repartições e órgãos públicos dos governos federal, estaduais e municipais,
inclusive suas autarquias; (d) sacar, aceitar, emitir e endossar títulos de crédito de
qualquer natureza; (e) aprovar atos e contratos de qualquer espécie, observado os
valores de alçada e as atribuições do Conselho de Administração; e (f) constituir
procuradores em nome da Companhia. Parágrafo Primeiro - A Companhia poderá
ser representada ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, por procuradores “ad
judicia” ou “ad negocia”, legalmente constituídos, na prática dos atos específicos que
serão mencionados na respectiva procuração. Parágrafo Segundo - A outorga de
poderes pela Companhia será realizada conjuntamente por dois Diretores, observado o caput, por meio de instrumentos de mandato, os quais vigorarão por prazo não
superior a 12 (doze) meses. Parágrafo Terceiro - A disposição atinente ao prazo
constante do parágrafo 2º supra não se aplica às procurações “ad judicia” as quais
poderão vigorar por tempo indeterminado, e também não se aplica àquelas outorgadas em razão de contrato de financiamento da Companhia, que vigorarão pelo
tempo de duração do respectivo contrato. Parágrafo Quarto - Os poderes relacionados à prática de atos como venda, permuta, transferência ou alienação de bens
imóveis da Companhia, bem como a instituição de hipoteca ou ônus de qualquer
natureza sobre bens imóveis da Companhia somente serão outorgados após deliberação do Conselho de Administração, autorizando a realização destes atos. Artigo
28 -Os poderes referidos nos artigos 26 e 27 acima estendem-se aos atos necessários ao funcionamento ordinário da Companhia, tais como: abrir, manter, fechar
contas bancárias e fazer aplicações financeiras; assinar contratos de câmbio; receber,
emitir, endossar, visar, descontar ou avalizar cheques, letras de câmbio, faturas,
duplicatas e outros títulos de créditos ou instrumentos comerciais e contratos; reclamar, receber, negociar e estabelecer a forma de pagamento de todos os débitos para
com a Companhia; bem como dar e receber quitação. Artigo 29 -Cada Diretor terá
suas atribuições estabelecidas pelo Conselho de Administração em reunião específica para o assunto. Parágrafo Único - Além de exercer os poderes conferidos pelo
presente Estatuto Social, competem a qualquer membro da Diretoria as atribuições
que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração. Artigo 30 -A Diretoria terá

crédito. Essa modalidade
de empréstimo foi muito
importante para os MEI e
atingiu um público sem histórico de crédito”, complementa Beviláqua.
Apenas empresas com
histórico de vendas por
maquininhas de cartão de
crédito puderam acessar
essa modalidade de financiamento e o valor dos
créditos era limitado ao
dobro da média mensal de
vendas e prestações de ser-

viços recebidos por meio
das máquinas, com teto de
R$ 50 mil. As instituições
financeiras puderam conceder crédito no âmbito do
programa até 31 de dezembro de 2020, observada a
taxa de juros de 6% ao ano.
Além disso, os empreendedores que obtiveram o
crédito tiveram carência de
seis meses para começar a
pagar e prazo de 30 meses
para pagamento, totalizando 36 meses.

as seguintes atribuições, além daquelas estabelecidas por lei, pelo Estatuto Social e
conferidas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração para a prática
dos atos necessários para o funcionamento regular da Companhia: (a) praticar todos
os atos necessários ao funcionamento regular da Companhia; (b) aprovar o regimento interno e os regulamentos da Companhia; (c) propor ao Conselho de Administração
as diretrizes fundamentais da administração, as quais deverão pelo mesmo ser
aprovadas; (d) submeter ao Conselho de Administração proposta de aumento de
capital e reforma do Estatuto Social; (e) recomendar ao Conselho de Administração
quanto à aquisição, alienação ou oneração de bens móveis ou imóveis, pertencentes
ao patrimônio da Companhia e captação de recursos, devendo implementar as decisões do Conselho de Administração ou da Assembleia Geral de Acionistas relativas
às matérias supramencionadas, nos respectivos limites de alçada; (f) apresentar ao
Conselho de Administração as demonstrações financeiras do exercício, os planos e
orçamentos anuais e plurianuais, econômico-financeiros e de execução de obras.
Artigo 31 - É vedado aos Diretores e aos mandatários prestar caução, garantia, aval
ou de qualquer forma obrigar a Companhia em negócios estranhos ao seu objeto
social, bem como praticar atos de liberalidade em nome da Companhia. Seção IV
-Do Conselho Fiscal. Artigo 32 - A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente nos termos da lei, com as funções definidas em lei, composto de 3 (três) membros efetivos e suplentes em igual número, eleitos pela Assembleia Geral. Artigo 33 - As reuniões do Conselho Fiscal, quando instalado, deverão
ocorrer com periodicidade mínima de 3 (três) meses. Artigo 34 - Em caso de vaga,
renúncia, impedimento temporário ou permanente, será o integrante do Conselho
Fiscal substituído, até o término do mandato, pelo respectivo suplente. Artigo 35 - A
ausência injustificada a 2 (duas) reuniões consecutivas é motivo de destituição do
conselheiro, devendo ser substituído por seu suplente até o final do mandato. Artigo
36 - Os integrantes do Conselho Fiscal exercerão seus cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após sua eleição, e poderão ser reeleitos. Capítulo IV - Do Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação dos
Lucros. Artigo37 - O exercício social tem início em 1º de janeiro e termina em 31 de
dezembro de cada ano, quando serão levantados pela Diretoria o balanço patrimonial
e as demais demonstrações financeiras previstas em lei e de acordo com os princípios
da contabilidade geralmente aceitos. Artigo 38 - O Conselho de Administração
submeterá o balanço patrimonial, as demais demonstrações financeiras, acompanhados do respectivo parecer dos auditores independentes, e a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e de distribuição de dividendos à Assembleia
Geral, para deliberação. Parágrafo Primeiro - O lucro líquido apurado no exercício
poderá ter a seguinte destinação: (a) a parcela de 5% será deduzida para a constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital social; (b) os acionistas terão
direito a um dividendo anual correspondente à 1% do lucro líquido descontada a
parcela referente à reserva legal, salvo determinação em contrário por unanimidade
de votos dos acionistas presentes em Assembleia Geral com base em proposta da
administração; (c) caso o saldo das reservas de lucros ultrapasse o capital social, a
Assembleia Geral deliberará sobre a aplicação do excesso na integralização ou no
aumento do capital social ou, ainda, na distribuição de dividendos adicionais aos
acionistas. Parágrafo Segundo - A Companhia poderá levantar balanços mensais
ou semestrais, podendo declarar, por deliberação do Conselho de Administração,
dividendos intermediários (i) à conta de lucros apurados nesses balanços, ou (ii) à
conta de lucros acumulados e/ou de reservas de lucros existentes no último balanço
anual ou semestral, observadas as restrições legais. Os dividendos intermediários
poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Artigo 39 - Os dividendos
atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos fixados pela Assembleia ou previstos em lei e, se não reclamados dentro de 3 (três) anos contados da publicação do
ato que autorizou sua distribuição, reverterão em favor da Companhia, sendo convertidos em reserva de capital. Artigo 40 - Os órgãos da administração poderão
pagar ou creditar juros sobre o capital próprio nos termos do Artigo 9º, §7º, da Lei
9.249, de 26.12.1995, e legislação e regulamentação pertinentes. Caberá ao Conselho de Administração fixar o prazo de pagamento, ou crédito, dos juros sobre o
capital próprio, apurados conforme balanços anual, semestrais ou levantados em
períodos menores. Capítulo V - Da Liquidação. Artigo 41 - A Companhia dissolverse-á nos casos previstos em lei ou em virtude de deliberação da Assembleia Geral.
Artigo 42 - A Assembleia Geral estabelecerá a forma de liquidação, elegerá o liquidante e, se necessário, na forma da lei, instalará o Conselho Fiscal para o período da
liquidação, elegendo, seus membros e fixando-lhes a respectivas remunerações.
Capítulo VI - Das Disposições Gerais. Artigo 43 -A Companhia observará e cumprirá, integralmente, todos os termos de seu Estatuto Social, nos termos da lei, sendo
ineficazes em relação à Companhia quaisquer deliberações dos órgãos sociais que
contrariem o disposto em tal instrumento. Parágrafo Único - Não se registrará nos
livros sociais, sendo nula e ineficaz em relação à Companhia, ao acionista e a terceiros, a alienação ou oneração de quaisquer ações em violação ao presente instrumento arquivados na sede da Companhia. (3) são eleitos os seguintes membros,
para ocuparem os cargos de Conselheiros titulares, para mandatos que se estenderão por 3 (três) anos, permitida a reeleição: i) Shirong Lyu, chinês, casado, administrador de empresas, portador Registro Nacional de Estrangeiro - RNE nº V757720-B,
inscrito no CPF 701.861.641-73 como Presidente do Conselho de Administração; ii)
Zhongjiao Chang, chinês, casado, empresário, portador do Registro Nacional de
Estrangeiro - RNE nº G147963-5, inscrito no CPF 063.281.087-45; iii) Ramon Sade
Haddad, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 34.110D, expedida pelo CREA-MG, inscrito no CPF 284.517.086-68; iv) Anselmo Henrique
Seto Leal, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 121227370-2, expedida pelo CREA/MT, inscrito no CPF 220.943.838-14 e;
v) Yusheng Wang, chinês, casado, administrador de empresas, portador do passaporte nº PE1864332, inscrito no CPF 065.610.287-08, todos com domicílio profissional na Avenida Presidente Vargas, 955, 15º andar, Centro, RJ/RJ, CEP 20.071-004.
Os Conselheiros ora eleitos são empossados em seus respectivos cargos nesta data,
conforme assinatura do termo de posse no Livro de Atas do Conselho de Administração da Companhia, fazendo as declarações de desimpedimento no sentido de
confirmar, para todos os fins de direito, estarem aptos a exercer os respectivos cargos
e à prática de todo e qualquer ato de mercancia, não estando impedidos de exercer
a administração da Companhia em virtude de lei, ou em virtude de condenação a
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime
falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa
da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Os
Conselheiros permanecerão em seus respectivos cargos até a posse dos seus sucessores. (4) Foi fixado para a remuneração anual global máxima do Conselho de
Administração e Diretoria o valor de até R$ 200.000,00. Os Conselheiros ora eleitos
renunciam, neste ato, os valores relativos à remuneração a que teriam direito. Os
valores serão distribuídos entre os membros da diretoria conforme ficar estabelecido
em reunião do Conselho de Administração. (5) Constituída a Companhia e eleitos os
membros do Conselho de Administração, ficam autorizados todos os registros e
publicações necessários nos termos da lei, realizando-se uma Reunião do Conselho
de Administração nesta data para a eleição da Diretoria, que terá os poderes necessários para praticar os atos para a implementação das deliberações tomadas e o
registro da Companhia perante a Junta Comercial e demais órgãos governamentais
competentes. (6) A Outorgante, única acionista da Companhia ora constituída, Silvânia Transmissora de Energia S.A., declara que aceita a presente escritura em todos
os seus termos.(7) Das Disposições Finais: QUE pela Outorgante me foi dito que
aceita a presente como está redigida, tendo a mesma sido lavrada conforme minuta
fornecida pela mesma, que esta retrata com fidelidade a sua vontade, e que todas as
despesas com a presente escritura e seu registro na Junta Comercial competente
serão de sua responsabilidade. QUE comparece ainda ao presente ato na qualidade
de assistente, advogada responsável pelo teor da presente,Dra. Ana Paula de Almeida Rego, brasileira, filiação: Marcos de Almeida Rego e Ana Lúcia de Almeida
Rego, casada, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 120914, de 06/03/2008 e no
CPF 085.027.087-16, e-mail: anapaula.rego@stategrid.com.br; com endereço comercial na Av. Presidente Vargas, 955, 15º andar, sala 1501 (parte), Centro, a qual
declara estar ciente de todo o conteúdo da presente e a assina. Feita Consulta ao
Banco de Indisponibilidade de Bens nº 00715.21.03.24.44.929, código de Hash:
cb31.8a3f.1ceb.fb4f.91b4.dc78.a779.a768.6ab5.49cd. Certifico que pelo presente
ato são devidas custas da Tabela VII, item 13,48, comunicação para o distribuidor no
valor de R$13,48, arquivamento no valor de R$11,63 acrescido da OBS 12 no valor
de R$124,82, acrescidas dos 20% para o FETJ (Lei nº 3217/99 de 27.05.99), no
valor de R$74,89, acrescidas, de 5% para o FUNDPERJ (Ato 04/2006), no valor de
R$ 18,72, acrescidas de 5% para o FUNPERJ (Lei 111/2006), no valor de R$ 18,72,
acrescidas de 4% para o FUNARPEN (Lei 6281/2012), no valor de R$ 14,97, acrescida de 2% para a PMCMV(Atos gratuitos -Lei Estadual 6370/12) no valor de R$ 6,71,
acrescida do ISS no valor de R$20,05, que serão recolhidos ao Banco Bradesco S.A.,
na forma determinada pela Corregedoria Geral de Justiça, mais a distribuição no
valor de R$49,63, acrescida da emissão do BIB (Banco Nacional de Indisponibidade)
no valor de R$24,01, acrescida da distribuição no valor de R$ 50,25, totalizando o
valor de R$602.78, que serão recolhidos nos prazos e formas da Lei. Eu Flavia Jochem
Ribeiro Calazans Baroni, (Tabeliã Substituta), lavrei conforme minuta fornecida pelo
representante legal da constituidora e li o presente ato em voz alta aos representantes da Outorgante e à advogada assistente, os quais dispensam a apresentação das
testemunhas, o aceitam, colhendo as assinaturas. Outorgante: State Grid Brazil
Holding S.A. - Shirong Lyu. Outorgante: State Grid Brazil Holding - Zhongjiao
Chang. Advogada Assistente: Ana Paula de Almeida Rego. Jucerja NIRE
33300337580 em 13/04/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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Três perguntas: a visão dos municípios sobre a Reforma Tributária
Por Jorge Priori

A

Confederação Nacional dos Municípios (CNM)
foi fundada em 1980 e
tem como objetivo a consolidação do movimento
municipalista e fortalecimento da autonomia dos
municípios. A entidade representa os 5.570 municípios
brasileiros, desde São Paulo,
com mais de 12,3 milhões
de habitantes, a Serra da
Saudade, Minas Gerais,
com 776. Dos três projetos
de reforma tributária que
estão sendo analisados no
Congresso Nacional*, as
PECs 45/2019 e 110/2019
tratam da criação do IBS,
Impostos sobre Bens e Serviços, que englobaria o ISS,
Imposto sobre Serviços,
um dos principais tributos
de competência dos municípios que deixaria de existir.
Assim, considerando o
impacto da discussão da
reforma tributária nos municípios brasileiros, conversamos com Eduardo
Stranz, consultor de Es-

tudos Técnicos da CNM
e integrante do grupo de
trabalho dedicado ao tema,
sobre a avaliação da CNM
sobre as propostas de reforma tributária em discussão,
a opinião da entidade sobre
o IBS e as principais preocupações dos municípios
quanto a reforma tributária.
Como a CNM avalia
as propostas de reforma
tributária que estão sendo analisadas no Congresso Nacional?
A Confederação Nacional de Municípios (CNM)
sempre esteve muito atenta
às propostas que tramitam
no Congresso Nacional relacionadas a uma reforma do
sistema tributário. Participamos de inúmeras reuniões,
audiências públicas e, dentro
da CNM, temos um grupo
de trabalho que discute esse
tema de forma transversal. A
CNM apresentou uma série
de emendas aos dois principais projetos em discussão no
Congresso para aperfeiçoar o
que se estava propondo. Mas

sempre apoiamos e nos manifestamos sobre uma reforma
ampla e não fatiada.
Há grandes distorções no
Brasil que geram a chamada
guerra fiscal entre os entes
brasileiros. A CNM sempre
denunciou a concentração
de receitas, acentuada ao
longo dos anos. A receita
é o oxigênio da administração pública, principalmente
a municipal. Todos os textos que estão apresentados
merecem aperfeiçoamento.
Estamos com uma série de
tratativas junto à comissão e
aos deputados e senadores
para construção de um
texto de Reforma Tributária que seja positivo aos
municípios. Isso significa
desconcentrar receitas, garantir a autonomia local e
aumentar os repasses aos
municípios.
A simplificação da legislação tributária, a unificação de impostos e a
mudança conceitual de recolhimento da origem para
o destino são eixos similares identificados nas três

propostas. Nesse aspecto,
o Imposto sobre Valor
Agregado (IVA) é uma
tendência entre os países
desenvolvidos, e seria importante conseguir trazer
o modelo para o Brasil.
Qual a opinião da
CNM sobre o Imposto
sobre Bens e Serviços das
PECs 45 e 110?
A CNM sempre atua de
modo propositivo nas discussões do Congresso Nacional. Entendemos que
esse é um assunto muito
controverso e extremamente técnico. Portanto,
toda a discussão tem de ser
muito bem negociada, pois
sempre haverá perdedores
e ganhadores no processo,
embora a intenção do legislador seja a neutralidade.
Quando se vai no detalhe,
há perdas e ganhos. Nossa
defesa é o aumento dos recursos aos entes municipais,
pois são os municípios que
executam todas as políticas
públicas no Brasil.
As duas propostas têm

pontos positivos e pontos negativos, mas que
podem e devem chegar a
aspectos que tenham mais
convergências do que divergências. Sobre a cotaparte do Imposto sobre
Bens e Serviços (IBS),
tratada nas propostas, a defesa da CNM é um critério
de que o imposto seja cobrado onde a pessoa vive.
É um assunto polêmico,
mas a CNM tem uma proposta clara e objetiva para
minimizar os efeitos aos
municípios. Algumas coisas nos são importantes,
como a preservação da
autonomia municipal dos
impostos. Mesmo com um
IBS nacional, lutamos pela
preservação da competência dos municípios.
Quais são as principais
preocupações dos municípios brasileiros com
relação a Reforma Tributária?
As preocupações são
várias, mas divulgamos
uma carta à sociedade e ao

parlamento com algumas
premissas das quais não
abriremos mão, especialmente:
– a autonomia municipal;
– o aumento gradual da
participação dos municípios
no bolo tributário;
– a compensação por
eventuais perdas de arrecadação que alguns municípios poderão ter com a
mudança da origem para o
destino;
– a preservação do nível
de arrecadação dos municípios pequenos e pouco
populosos.
Mas sabemos que ainda
podemos contribuir muito
neste debate para possibilitar ao país o desenvolvimento econômico e social.
* A terceira proposta
de reforma tributária é o
Projeto de Lei 3887/2020
que trata da instituição
da Contribuição Social
sobre Operações com
Bens e Serviços. Essa
contribuição substituiria
o PIS, Pasep e a Cofins.

ARGUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

CNPJ/MF nº 22.883.257/0001-71
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a sua apreciação os Balanços Patrimoniais da Argus Empreendimentos e Participações Societárias S/A, levantados em 31/12/2020
e 2019, e as respectivas demonstrações de Resultado do Exercício, Mutações do Patrimônio Líquido e do Fluxo de Caixa, correspondentes aos exercícios findos naquelas datas. Expressamos os nossos agradecimentos a todos que contribuiram com o sucesso da Argus. A Diretoria
DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO APURADO EM 31/12/2020
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
I
Resultado
Operacional
Bruto
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2020
31/12/2019
ATIVO
468.077,86
203.184,70
553.115,75 1.220.807,37 Saldo Inicial
I - ATIVO CIRCULANTE
1.118.087,73
983.839,39 Receita com Equivalência Patrimonial
(26.797,67) (18.979,47) Atividades Operacionais
Disponibilidades
490.286,20
468.077,86 Despesas c/ Pessoal
492.756,54
194.177,07
(32.200,25) (39.739,88) Resultado Operacional
627.801,53
515.761,53 Despesas Administrativas
Adiantamento de Terceiros
(112.040,00) (515.761,53)
Despesas Financeiras
(1.361,29)
(842,25) Variação Empréstimos Concedidos
II - ATIVO NÃO CIRCULANTE
38.781.204,25 38.228.088,50 Despesa com Equivalência Patrimonial
(553.115,75) (1.550.613,39)
- (967.068,70) Variação Participações Societárias
Participações Societárias
38.711.510,64 38.158.394,89 II- Resultado do Exercício
(69.693,61)
492.756,54 194.177,07 Variação Imobilizado
69.693,61
69.693,61
Imobilizado
Variação Obrigações Sociais
(3.335,59)
3.335,59
DEMONSTRAÇÃO
DA
MUTAÇÃO
DO
PATRIMONIO
LÍQUIDO
39.899.291,98 39.211.927,89
TOTAL DO ATIVO (I+II)
Variação Adiantamento de Acionistas
(23.380,00)
31/12/2020
31/12/2019
PASSIVO
221.316,89
167.084,03
Capital
Reserva Variação de AFAC
6,25
I - PASSIVO CIRCULANTE
26.715,59 Eventos
PL - Total Integralizado
de Lucros Ajuste Exercício Anterior
- 2.036.365,00
Impostos e Obrigações Sociais
3.335,59 Saldo em 31/12/2019
39.018.128,27 36.946.095,00 2.072.033,27 Aumento de Capital Social
490.286,20
468.077,86
23.380,00 Ajuste Exercício Anterior
Adiantamento de Acionistas
6,25 Saldo Final
II - PASSIVO CIRCULANTE
388.400,92
167.084,03 Resultado do Exercício
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
- 492.756,54
388.400,92
167.084,03 Saldo em 31/12/2020
Adiant.Futuro Aumento Capital
39.510.891,06 36.946.095,00 2.564.796,06 1. As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei
III - PATRIMONIO LÍQUIDO
39.510.891,06 39.018.128,27
6.404/76 e as Normas e Princípios da Contabilidade geralmente aceitos.
Paulo Maurício Carvalho Sampaio
Capital Social
36.946.095,00 36.946.095,00
2. Apuração de Resultado. As despesas e receitas foram reconhecidas pelo
Diretor Presidente,
2.564.796,06 2.072.033,27
Reserva de Lucros
regime de competência. 3. O Capital Social é de R$ 36.946.095,00 totalmente
39.899.291,98 39.211.927,89
TOTAL DO PASSIVO (I+II+III)
Dejair Orçai - Contador CRC - RJ 27.442/O-3
integralizado e dividido em 36.946.095 ações ON.

DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ 68.603.281/0001-00
BALANÇO PATRIMONIAL 2020 e 2019 Valores em Reais
31/12/2020
31/12/2019 PASSIVO
490.401
306.044 Circulante
396.301
108.416 Tributos
94.100
195.543 Folha Salarial
2.085 Emprestimo CAIXA
182.844
292.708 Emprestimo BRADESCO
13.500
13.500 Não Circulante
148.425
254.000 Emprestimo de Pesso Física
6.519
6.008 Emprestimo CAIXA
14.400
19.200 Emprestimo BRADESCO
Patrimônio Líquido
673.245
598.752 Capital Social
Prejuízos acumulados
Administração
Resultado do Período
Jorge Dib El Adji - sócio; Alberto Dib El Adji - sócio;
PASSIVO TOTAL
e Verenilda Santos El Adji - sócia

ATIVO
Circulante
Caixas e Bancos
Antecipação das Custas
Contas a Receber
Não circulante
Restituição da Receita Federal
Crédito a receber
Caução Garantia
Imobilizado
ATIVO TOTAL

31/12/2020
128.460
4.950
7.070
88.920
27.520
347.434
75.152
204.782
67.500
197.351
450.000
-264.668
12.019
673.245

31/12/2019
160.956
9.961
15.995
105.000
30.000
252.464
182.464
70.000
185.332
450.000
-257.586
-7.082
598.752

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS 2020 e 2019
Valores em Reais
31/12/2020
31/12/2019
Receita Operacional Bruta
735.659
1.244.660
Custos dos serviços prestados
- 408.420
- 648.055
Resultado Bruto
327.239
596.605
Despesas administrativas
- 258.774
- 229.387
Depreciação
-4.800
-4.800
Despesas financeiras
-47.907
- 113.406
Resultado Opercaional antes do
Simples
15.758
249.012
Provisão para Simples Nacional
-3.739
-6.094
Resutado Líquido do Exercício
12.019
242.918
Distribuição do Lucro
- 250.000
Lucro / Prejuízo do exercício
12.019
-7.082
Resultado do Periodo
12.019
-7.082

COMPANHIA CONSTRUTORA VILA MAR

CNPJ/MF nº 33.034.851/0001-04
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a sua apreciação os Balanços Patrimoniais da Cia Constutora Vila Mar, levantados em 31/12/2020 e 2019, e as respectivas demonstrações de
Resultado do Exercício, Mutações do Patrimônio Líquido e do Fluxo de Caixa, correspondentes aos exercícios findos naquelas datas. Expressamos os nossos agradecimentos a todos que contribuiram com o sucesso da Vila Mar. A Diretoria
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO APURADO EM 31/12/2020
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020
ATIVO
31/12/2020
31/12/2019 I - Receita Operacional Bruta
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2020
31/12/2019
I - ATIVO CIRCULANTE
89.739.572,32 91.400.502,59
543.251,48
606.432,47
Receitas de Imóveis vendidos
9.717.605,32 13.067.671,68 Saldo Inicial
Disponibilidades
669.774,94
543.251,48
Atividades Operacionais
(354.692,61) (476.969,99)
Impostos a Recuperar
21,48
30,66 Impostos incidentes sobre vendas
Resultado Operacional
930.296,70
408.777,52
9.362.912,71 12.590.701,69 Variação Clientes a Receber
Depósito Judicial
88.317,38
71.591,17 II - Receita Operacional Líquida
(53.368,16) (3.600.211,22)
(4.482.641,74) (8.399.507,98) Variação Impostos a Recuperar
Adiantamentos a Terceiros
2.280.300,68 2.306.200,68 Custos c/ Terrenos Vendidos
9,18
478,59
Contas a Receber
15.946.287,51 15.892.919,35 III - Resultado Operacional Bruto
4.880.270,97 4.191.193,71 Variação Depósitos Judiciais
(16.726,21)
Imóveis para Vendas
70.754.870,33 72.586.509,25 Receitas Eventuais
7.208,57
18.144,74 Variação Adiantamentos a Terceiros
25.900,00
(10.564,50)
II - ATIVO NÃO CIRCULANTE
197.242,82
197.242,82 Despesas c/ Pessoal
1.831.638,92 2.692.286,34
(957.458,43) (1.149.731,30) Variação Imóveis para Venda
Imobilizado
197.242,82
197.242,82 Despesas Administrativas
(146.381,37) 298.381,37
(1.620.020,90) (1.741.706,86) Variação Contas a Pagar
TOTAL DO ATIVO (I+II)
89.936.815,14 91.597.745,41
(15.627,53)
19.575,42
(1.101.952,94) (524.469,61) Variação Obrigações Sociais
Despesas Financeiras
PASSIVO
31/12/2020
31/12/2019
Variação Impostos a Pagar
106.295,48
(26.563,19)
IV
Resultado
antes
da
CSLL/IRPJ
1.208.047,27
793.430,68
I - PASSIVO CIRCULANTE
16.728.479,59 16.507.773,68
Variação Receitas a Realizar
53.166,33 3.600.427,26
(105.598,00) (142.763,80)
Contas a Pagar
262.000,00
408.381,37 Contribuição Social Lucro Presumido
Variação Adiantamentos de Terceiros
(1.470.000,00) 1.470.000,00
(172.152,57) (241.889,36) Variação Adiantamentos de Acionistas
Obrigações Sociais
27.916,54
43.544,07 IRPJ - Lucro Presumido
124.335,00
930.296,70
408.777,52 Variação Emprestimos Bancários
Impostos e Contribuições a Recolher
269.008,33
162.712,85 V - Resultado do Exercício
(1.658.812,16) (5.165.166,36)
Receitas a Realizar
15.946.301,72 15.893.135,39
Variação Parcelamento de Impostos
415.797,28
249.397,78
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LÍQUIDO
Parcelamento Impostos
223.253,00
669.774,94
543.251,48
Capital
Reserva Saldo Final
II - PASSIVO NÃO CIRCULANTE
5.309.658,54 8.121.591,42
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PL - Total Integralizado
de Lucros
Adiantamentos de Terceiros
- 1.470.000,00 Eventos
66.968.380,31 63.465.000,00
3.503.380,31 1. As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76
Adiantamentos de Acionistas
124.335,00
- Saldo em 31/12/2019
Empréstimo Bancários
4.609.327,38 6.268.139,54 Resultado do Exercício
930.296,70 e as Normas e Princípios da Contabilidade geralmente aceitos; 2. Apuração de
Parcelamento Impostos
575.996,16
383.451,88 Saldo em 31/12/2020
67.898.677,01 63.465.000,00
4.433.677,01 Resultado. As despesas e receitas foram reconhecidas pelo regime de caixa, na data
III - PATRIMONIO LÍQUIDO
67.898.677,01 66.968.380,31
de seu efetivo pagamento ou recebimento, os impostos são calculados tendo como
Paulo Maurício Carvalho Sampaio
Capital Social
63.465.000,00 63.465.000,00
base de tributação o Lucro Presumido. 3. O Capital Social é de R$ 63.465.000,00
Diretor
Reserva de Lucros
4.433.677,01 3.503.380,31
totalmente integralizado e dividido em 12.610.728 ações ON.
TOTAL DO PASSIVO (I+II+III)
89.936.815,14 91.597.745,41
Dejair Orçai - Contador CRC - RJ 27.442/O-3
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TCU: Governo de não reservou
recursos para Covid-19

O

Tribunal de Contas da União
(TCU) informou
que o governo Jair Bolsonaro não reservou dinheiro
para o Ministério da Saúde
combater a pandemia do
coronavírus em 2021 e, até
o mês de março, não tinha
realizado qualquer repasse
para que estados e municípios lidem com a crise sanitária.
A constatação faz parte
de um relatório que será
analisado pela CPI da Covid, instalada no Senado na
semana passada. De acordo
com os fiscais do tribunal,
“não constam dotações para as despesas de combate à
pandemia” na lei orçamentária de 2021 preparada pelo
governo. No ano passado, o
ministério dispunha de R$
63,7 bilhões para aplicar diretamente em ações contra
a crise. Procurado, o Minis-

tério da Saúde não se manifestou.
“O Ministério da Saúde
dispõe de R$ 20,05 bilhões
para aplicação direta [em
2021], porém, R$ 19,9 bilhões estão reservados para
despesas relativas à vacinação da população”, diz o
TCU no relatório. Sobrariam R$ 150 milhões para
todo o resto. “Tal situação
mostra-se preocupante, ainda mais nesse cenário de recrudescimento da contaminação e mortalidade.”
O TCU também constatou que a maior parte desses
R$ 20,05 bilhões são sobras
dos R$ 24,5 bilhões que o
país disponha em 2020 para
ingressar no consórcio Covax Facility, da (Organização
Mundial da Saúde (OMS).
“Contudo, foram pagos apenas R$ 2,22 bilhões desse valor em 2020, tendo sido necessária a edição do Decreto

10.595/2021, que reabriu o
crédito extraordinário no valor de R$ 19,9 bilhões, permitindo a utilização desse saldo
em 2021”, diz o tribunal.
Além desse dinheiro, o
governo distribuiu outros
R$ 20,4 bilhões entre os outros ministérios, somando
R$ 40,5 bilhões, o equivalente a 6,7% dos R$ 604,7
bilhões disponíveis no ano
passado. Segundo o UOL,
na época, esse dinheiro foi
destinado “principalmente
às consequências econômicas da crise”, como auxílio emergencial (R$ 322
bilhões), Benefício Emergencial de Manutenção
de Emprego e Renda (R$
51,55 bilhões) e auxílio a
estados, municípios e DF
(R$ 79,19 bilhões). Cheio
de polêmicas, o Orçamento deste ano foi aprovado
pelo Congresso no final de
março.

Roberto Campos presidirá
o BC até dezembro de 2024
O Presidente da República nomeou nesta terça-feira
Roberto Campos Neto e
sete diretores para cumprirem mandatos fixos na Diretoria Colegiada do Banco
Central. As nomeações foram previstas na Lei Complementar no 179, de 24 de
fevereiro de 2021.
De acordo com os Decretos publicados na edição
desta terça-feira do Diário Oficial da União, Fábio
Kanczuk e João Manoel
Pinho de Mello cumprirão
mandato até 31/12/2021,
Bruno Serra Fernandes

e Paulo Sérgio Neves de
Souza terão mandatos até
28/2/2023, Maurício Costa
de Moura até 31/12/2023
e, por fim, Roberto Campos
Neto (presidente), Carolina
de Assis Barros e Otávio
Ribeiro Damaso ficarão até
31/12/2024.
Conforme o que foi estabelecido, todos os nomeados
poderão ter seus mandatos
renovados por apenas uma
vez. Conforme divulgado
em 18 de março, a diretora
Fernanda Nechio pediu desligamento por motivos pessoais e será exonerada após o

próximo Copom (maio). Até
lá, ela continuará à frente da
área de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos
Corporativos.
“Em sendo aprovada
pelo Senado Federal, sua
substituta, a economista
Fernanda Magalhães Rumenos Guardado, deverá
ser nomeada pelo Presidente da República para
cumprir mandato fixo até
31/12/2023. Como os demais nomeados, seu mandato poderá ser renovado
por uma vez”, informou
nota divulgada pelo BC.

CVM aceita termo de compromisso com
DRIs das Lojas Americanas e B2W
Carlos Eduardo Rosalba Padilha, na qualidade de
diretor de Relações com Investidores (DRI) das Lojas
Americanas S.A. (LASA),
e Fábio da Silva Abrate,
na qualidade de DRI da

B2W – Companhia Digital
(B2W) apresentaram proposta conjunta de termo
de compromisso à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para encerrar
o Processo Administrati-

vo Sancionador CVM SEI
19957.002991/2020-46. A
Procuradoria Federal Especializada junto à Autarquia
(PFE-CVM) concluiu não
existir impedimento jurídico para realizar o acordo.

CACHOEIRA EOLICA S.A. - CNPJ/MF nº 19.376.510/0001-96
Balanços patrimoniais em 31/122020 e 31/12/2019 - (Em MR$)
_____________________________________________________________
Nota _______
2020 _______
2019
____
Ativo
1.861 _______
4.001
_______
Ativo circulante
30 _______
24
_______
Caixa e equivalentes de caixa
4
28
24
Despesas antecipadas
17
2
Ativo não circulante
1.831 _______
3.977
_______
Impostos a recuperar A.L.P
5
1
25
Partes relacionadas
6a
510
862
Imobilizado
7
1.320
3.090
Passivo e patrimônio líquido
1.861 _______
4.001
_______
Passivo circulante
1.274 _______
2.083
_______
Fornecedores
8
1.273
1.819
Obrigações sociais e trabalhistas
9
1
2
Obrigações tributárias
10
7
Partes relacionadas
6b
255
Patrimônio líquido
11
587 _______
1.918
_______
Capital social integralizado
18.127
17.188
(-) Capital a integralizar
(1.677)
Prejuízos acumulados
(17.540) (13.593)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2020 e 2019
_____________________________________________________________
Capital Prejuízos Patrimônio
Capital
Social a AcumuLíquido
Nota ______
Social __________
integralizar ________
lados _________
Total
____
Saldo em 31/12/2018
14.630 __________- ________
(13.464) _________
1.166
______
Prejuízo do exercício
(129)
(129)
Aumento de Capital
2.558
2.558
Capital a integralizar
(1.677) ________- _________
(1.677)
______- __________
Saldo em 31/12/2019
11 ______
17.188 __________
(1.677) ________
(13.593) _________
1.918
Prejuízo do exercício
(3.947)
(3.947)
Aumento de Capital
939
939
Capital integralizado
1.677 ________- _________
1.677
______- __________
Saldo em 31/12/2020
11
18.127
- (17.540)
587

Demonstrações de resultados em 31/12/2020 e 2019 - (Em MR$)
_____________________________________________________________
Despesas e receitas administrativas
Nota
2020
2019
____
______
_____
Pessoal
(33)
(64)
Serviço de Terceiros
12
(54)
(58)
Tributos
(7)
Seguro
(4)
(5)
Outras despesas
(3.850)
Arrendamento e Aluguel
(2)
Resultado antes do resultado financeiro
(3.950)
(127)
______
_____
Resultado financeiro líquido
13
Receitas financeiras
5
Despesas financeiras
(2)
(2)
______
_____
3
(2)
______
_____
Resultado antes do IR e CSLL
(3.947)
(129)
______
_____
Prejuízo do exercício
(3.947)
(129)
______
_____
Demonstrações do valor adicionado em 31/12/2020 e 2019 - (Em MR$)
_____________________________________________________________
Insumos adquiridos de terceiros
2020 _____
2019
______
Seguros
(4)
(5)
Serviços de terceiros
(54)
(58)
Outros créditos
(3.850)
Valor adicionado bruto
(3.908) _____
(63)
______
Valor adicionado líquido
(3.908)
(63)
Receitas financeiras
5 ___________
Valor adicionado total a distribuir
(3.903)
(63)
Distribuição do valor adicionado
(3.903)
(63)
Colaboradores
33
64
Impostos, taxas e contribuições
7
Aluguéis
2
Remuneração de capitais de terceiros (despesas financeiras)
2
2
(Prejuízo líquido do exercício)
(3.947)
(129)

Demonstrações
dos resultados abrangentes em 31/12/2020 e 2019 - (Em MR$)
_____________________________________________________________
2020
2019
______
_____
Prejuízo do exercício
(3.947)
(129)
______
_____
Resultado abrangente total
(3.947)
(129)
______
_____
Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/2020 e 2019 - (Em MR$)
_____________________________________________________________
2020 ______
2019
______
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(4.382) ______
1.673
______
Resultado líquido do período
(3.947) ______
(129)
______
Resultado Ajustado
(3.947) ______
(129)
______
(Aumento) redução nos ativos
374 ______
(18)
______
Impostos a recuperar
24
Partes relacionadas
352
(21)
Despesas antecipadas
(2) ______
3
______
Aumento (redução) nos passivos
(809) ______
1.820
______
Fornecedores
(546) 1.819
Obrigações sociais e trabalhistas
(1)
Obrigações tributárias
(7)
Partes relacionadas
(255) ______
1
______
Fluxo de caixa das atividades de investimento
1.770 ______
(2.535)
______
Adições e baixas do ativo imobilizado
1.770 ______
(2.535)
______
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
2.616 ______
881
______
Integralização de capital
2.616 ______
881
______
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa
4
19
Caixa, equivalentes e aplicações no início do período
24
5
Caixa, equivalentes e aplicações no fim do período
28 ______
24
______
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa
4 ______
19
______
Laís Monsores Vieira Barreto - (Liquidante da Companhia)
Rodrigo Zúniga de Melo Sousa - (Liquidante da Companhia)
Luiz Búrigo - Contador CRC-SC 035714/O-5
As Demonstrações Contábeis completas e auditadas
encontram-se na sede da Companhia

PITIMBU EÓLICA S.A. - Em Liquidação - CNPJ/MF nº 19.375.531/0001-97
Balanços patrimoniais em 31/122020 e 31/12/2019 - (Em MR$)
_____________________________________________________________
Nota _______
2020 _______
2019
____
Ativo
1.754 _______
4.630
_______
Ativo circulante
52 _______
4
_______
Caixa e equivalentes de caixa
4
50
4
Despesas antecipadas
2
Ativo não circulante
1.702 _______
4.626
_______
Impostos a recuperar
5
51
Partes relacionadas
6a
410
Imobilizado
7
1.702
4.165
Passivo e patrimônio líquido
1.754 _______
4.630
_______
Passivo circulante
1.507 _______
3.159
_______
Fornecedores
8
1.273
1.820
Obrigações sociais e trabalhistas
9
1
2
Obrigações tributárias
10
8
30
Partes relacionadas
6b
225
1.307
Patrimônio líquido
11 _______
247 _______
1.471
Capital social integralizado
26.042
24.248
(-) Capital social a integralizar
(1.677)
Prejuízos acumulados
(25.795) (21.100)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2020 e 2019
_____________________________________________________________
Capital Prejuízos Patrimônio
Capital
Social a AcumuLíquido
Nota ______
Social __________
integralizar ________
lados _________
Total
____
Saldo em 31/12/2018
11 ______
21.690 __________- ________
(20.960) _________
730
Resultado do período
(140)
(140)
Aumento de Capital
2.558
2.558
Capital a integralizar
(1.677) ________- _________
(1.677)
______- __________
Saldo em 31/12/2019
11 ______
24.248 __________
(1.677) ________
(21.100) _________
1.471
Resultado do período
(4.695)
(4.695)
Aumento de Capital
1.794
1.794
Capital integralizado
1.677 ________- _________
1.677
______- __________
Saldo em 31/12/2020
11
26.042
- (25.795)
247

Demonstrações de resultados em 31/12/2020 e 2019 - (Em MR$)
_____________________________________________________________
Despesas e receitas administrativas
Nota ______
2020
2019
____
_____
Pessoal
(33)
(63)
Serviços de Terceiros
12
(50)
(70)
Tributos
(16)
Seguro
(4)
(5)
Aluguel
(11)
______
_____Resultado antes do resultado financeiro
(114)
(138)
______
_____
Resultado financeiro líquido
13
Receitas financeiras
7
Despesas financeiras
(2)
(2)
______
_____
5
(2)
Outras receitas e despesas
Outras despesas
(4.586)
______
_____(4.586)
______
_____Prejuízo do exercício
(4.695)
(140)
______
_____
Demonstrações do valor adicionado em 31/12/2020 e 2019 - (Em MR$)
_____________________________________________________________
Insumos adquiridos de terceiros
2020 _____
2019
______
Seguros
(4)
(5)
Serviços de terceiros
(50)
(70)
Outras despesas
(4.586) ___________
(4.640)
(75)
Valor adicionado bruto
(4.640) _____
(75)
______
Receitas financeiras
7
Valor adicionado total a distribuir
(4.633)
(75)
Distribuição do valor adicionado
(4.633)
(75)
Colaboradores
33
63
Impostos, taxas e contribuições
16
Aluguéis
11
Remuneração de capitais de terceiros (despesas financeiras)
2
2
Prejuízo do exercício
(4.695) (140)

Demonstrações
dos resultados abrangentes em 31/12/2020 e 2019 - (Em MR$)
_____________________________________________________________
2020
2019
______
_____
Prejuízo do período
(4.695)
(140)
______
_____
Resultado abrangente total
(4.695)
(140)
______
_____
Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/2020 e 2019 - (Em MR$)
_____________________________________________________________
2020 ______
2019
______
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(5.888) ______
1.709
______
Resultado líquido do período
(4.695) ______
(140)
______
Resultado Ajustado
(4.695) ______
(140)
______
(Aumento) redução nos ativos
459 ______
30
______
Impostos a recuperar
51
(1)
Despesas antecipadas
(2)
3
Partes relacionadas
410 ______
28
______
Aumento (redução) nos passivos
(1.652) ______
1.819
______
Fornecedores
(547) 1.819
Obrigações sociais e trabalhistas
(1)
Obrigações tributárias
(22)
Partes relacionadas
(1.082) ____________
Fluxo de caixa das atividades de investimento
2.463 ______
(2.588)
______
Adições e baixas do ativo imobilizado
2.463 ______
(2.588)
______
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
3.471 ______
881
______
Integralização de capital
3.471 ______
881
______
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa
46 ______
2
______
Caixa, equivalentes e aplicações no início do período
4
2
Caixa, equivalentes e aplicações no fim do período
50 ______
4
______
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa
46 ______
2
______
Laís Monsores Vieira Barreto - (Liquidante da Companhia)
Rodrigo Zúniga de Melo Sousa - (Liquidante da Companhia)
Luiz Búrigo - Contador CRC-SC 035714/O-5
As Demonstrações Contábeis completas e auditadas
encontram-se na sede da Companhia

SÃO CAETANO EOLICA S.A. - CNPJ/MF nº 19.388.557/0001-70
Balanços patrimoniais em 31/122020 e 31/12/2019 - (Em MR$)
_____________________________________________________________
Ativo
Nota _______
2.125 _______
4.493
____
Ativo circulante
37 _______
22
_______
Caixa e equivalentes de caixa
4
28
24
Caixa e equivalentes de caixa
4
36
22
Despesas antecipadas
1
Ativo não circulante
2.088 _______
4.471
_______
Impostos a recuperar A.L.P
5
1
45
Partes relacionadas
6
755
877
Imobilizado
7
1.332
3.549
Passivo e patrimônio líquido
2.125 _______
4.493
_______
Passivo circulante
1.274 _______
2.660
_______
Fornecedores
8
1.273
1.820
Obrigações sociais e trabalhistas
9
1
2
Obrigações tributárias
10
13
Partes relacionadas
6
825
Patrimônio líquido
11
851 _______
1.833
_______
Capital social
33.708
31.968
(-) Capital a integralizar
(1.677)
Prejuízos acumulados
(32.857) (28.458)
Demonstrações
dos resultados abrangentes em 31/12/2020 e 2019 - (Em MR$)
_____________________________________________________________
2020
2019
______
_____
Prejuízo do exercício
(4.399)
(282)
______
_____
Prejuízo do exercício
(4.399)
(282)
______
_____
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2020 e 2019
_____________________________________________________________
Capital Capital Social
Prejuízos
Patrimônio
Social ____________
a integralizar ___________
Acumulados Líquido
Total
______
___________
Saldo em 31/12/2018
29.410 ____________- ___________
(28.176) ___________
1.234
______
Prejuízo do exercício
(282)
(282)
Aumento de Capital
2.558
2.558
(-)Capital a Integralizar ______- ____________
(1.677) ___________- ___________
(1.677)
Saldo em 31/12/2019
31.968 ____________
(1.677) ___________
(28.458) ___________
1.833
______
Prejuízo do exercício
(4.399)
(4.399)
Aumento de Capital
1.740
1.740
(-)Capital Integralizado ______- ____________
1.677- ___________- ___________
1.677
Saldo em 31/12/2020
33.708
(32.857)
851

Demonstrações do valor adicionado em 31/12/2020 e 2019 - (Em MR$)
Demonstrações de resultados em 31/12/2020 e 2019 - (Em MR$)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Despesas e Receitas Gerais e administrativa ____
Nota _______
2020 _______
2019
2020 _____
2019
______
Pessoal
(33)
(64) Receitas
3
______- _____
Serviços de Terceiros
12
(54)
(74) Outras receitas
3
______- _____
Material de Expediente
(1) Insumos adquiridos de terceiros
Seguro
(4)
(5) Outras despesas
(4.302)
(63)
Depreciação
(1)
(31) Serviços de terceiros
(54)
(74)
Amortização
(45) Seguros
(4)
(5)
Aluguel
(4)
- Material de expediente
(1)
______- _____
Impostos e taxas
(9) _______- Valor adicionado bruto
_______
(4.360) _____
(140)
______
Resultado antes do resultado financeiro
(105) _______
(220) Depreciação
_______
(1)
(31)
Resultado financeiro líquido
13
Amortização
(45)
Receitas financeiras
10
- Valor adicionado líquido
(4.361) _____
(216)
______
Despesas financeiras
(2) _______
(2) Receitas financeiras
_______
10 ___________
8
(2) Valor adicionado total a distribuir
(4.351) _____
(216)
______
Outras receitas e despesas
Distribuição do valor adicionado
(4.351)
(216)
Outras despesas
(4.302)
(63) Colaboradores
33
64
Outras receitas
3 Tributos
_______- _______
9
(4.302) _______
(60) Alugueis
_______
4
Resultado antes do IR e CSLL
(4.399) _______
(282) Remuneração de capitais de terceiros (despesas financeiras)
_______
2
2
Prejuízo do exercício
(4.399) _______
(282) Prejuízo líquido do período
(4.399)
(282)
_______
Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/2020 e 2019 - (Em MR$) Aumento (redução) nos passivos
(1.386) _______
1.813
______
_____________________________________________________________
(547)
1.820
2020 _______
2019 Fornecedores
______
(1)
ajustado Obrigações sociais e trabalhistas
(13)
(6)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(5.619) _______
1.635 Obrigações tributárias
______
(825) _______
(1)
______
Prejuízo líquido do período
(4.399) _______
(282) Partes relacionadas
______
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
2.216 _______
(2.495)
______
Ajustados por:
2.216 _______
(2.495)
______
Depreciação e Amortização
1 _______
76 Adições e baixas do ativo imobilizado
______
Resultado ajustado
(4.398) _______
(206) Fluxo de caixa das atividades de financiamento
______
3.417 _______
881
______
(Aumento) redução nos ativos
165 _______
28 Integralização de capital
______
3.417 _______
881
Impostos a recuperar
44
6 Fluxo de caixa consumido em atividade de financiamento ______
Despesas antecipadas
(1)
3 Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de ______
caixa 14 _______
21
Partes relacionadas
122
17 Caixa e equivalentes no início do período
22
1
Outros créditos
2 Caixa e equivalentes no fim do período
36 _______
22
______
Laís Monsores Vieira Barreto - (Liquidante da Companhia) - Rodrigo Zúniga de Melo Sousa - (Liquidante da Companhia) - Luiz Búrigo - Contador CRC-SC 035714/O-5
As Demonstrações Contábeis completas e auditadas encontram-se na sede da Companhia
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Monitor do PIB: Economia avanço 1,6% de fevereiro sobre janeiro
Apenas a indústria teve retração de 0,4%

E

m termos monetários, estima-se que
o PIB (soma dos
bens e serviços produzidos
no país) do primeiro bimestre de 2021, em valores
correntes, foi de R$ 1,367
trilhão. Os números divulgados nesta terça-feira (20)
foram computados pelo
Monitor do Produto Interno Bruto (PIB), calculado
pela Fundação Getulio Vargas (FGV).
O Monitor indica crescimento de 1,4% na atividade econômica em fevereiro,
em comparação a janeiro.
No trimestre móvel terminado em fevereiro, houve
expansão de 2,9%, em relação ao período encerrado
em novembro.
Segundo a agência Brasil,

das três grandes atividades
econômicas (agropecuária,
indústria e serviços), apenas a indústria apresentou
pequena retração de 0,4%
em fevereiro, enquanto os
serviços cresceram 1,4%
influenciado pelo desempenho dos serviços de informação (5,3%) e intermediação financeira (7%),
justificou o coordenador
do Monitor do PIB-FGV,
Claudio Considera. Na
comparação interanual, a
economia cresceu 1,6% em
fevereiro e 0,7% no trimestre móvel terminado em fevereiro.
Segundo o coordenador
do Monitor do PIB-FGV,
o crescimento de 1,4% da
economia em fevereiro em
relação a janeiro mostra

continuidade na recuperação da economia.
“Embora expressiva, essa taxa não é motivo de euforia já que é comparada a
meses sob forte impacto da
recessão da pandemia. Por
sua vez, a taxa interanual
de 1,6% em fevereiro foi
obtida sobre um fevereiro
de 2020 já bastante desacelerado (crescimento zero
frente a 2019 e de 0,3% em
janeiro de 2020 com relação
a 2019)”, disse, em nota.
Consumo
O consumo das famílias retraiu 3% no trimestre
móvel findo em fevereiro
em comparação ao mesmo período do ano passado. “Apenas o consumo de

produtos duráveis cresceu
no trimestre e o consumo
de serviços segue sendo o
grande responsável pelo desempenho ainda negativo
do consumo das famílias”,
informou a FGV.
A formação bruta de capital fixo (investimentos)
cresceu 19,5% no trimestre móvel terminado em
fevereiro, em comparação
ao mesmo período do ano
passado. Segundo a FGV,
o componente de máquinas e equipamentos é o
principal responsável por
este resultado expressivo
na taxa trimestral ainda influenciado pelo forte crescimento em dezembro de
2020 devido à importação
de plataforma de exploração de petróleo.

Exportação
A exportação contraiu
3,1% no trimestre móvel findo em fevereiro, em
comparação ao mesmo período do ano passado. Os
segmentos exportados que
retraíram no ano foram os
de produtos agropecuários,
com recuo expressivo de
24,3% no trimestre, os serviços e os produtos da extrativa mineral. Em contrapartida, os segmentos que
apresentaram desempenho
positivo foram os bens de
consumo, os bens de capital
e os bens intermediários.
Importação
A importação apresentou crescimento de 6,9%

no trimestre móvel terminado em fevereiro, em
comparação ao mesmo período do ano passado. Este
resultado foi influenciado,
principalmente, pelo crescimento elevado dos bens
de capital devido à importação de plataformas em
dezembro de 2020, o que
ainda se reflete na taxa
trimestral móvel finda em
fevereiro.
Além da importação
dos bens de capital, o outro componente da importação que registrou
aumento na taxa trimestral móvel terminada em
fevereiro foi a importação
dos bens intermediários e
a queda mais expressiva da
importação foi verificada
em serviços.

BOM JESUS EÓLICA S.A. - Em Liquidação - CNPJ/MF nº 19.389.517/0001-42
Balanços patrimoniais em 31/122020 e 31/12/2019 - (Em MR$)
_____________________________________________________________
Nota _______
2020 _______
2019
____
Ativo
2.239 _______
5.187
_______
Ativo circulante
36 _______
21
_______
Caixa e equivalentes de caixa
4
35
21
Despesas antecipadas
1
Ativo não circulante
2.203 _______
5.166
_______
Impostos a recuperar A.L.P
5
9
51
Partes relacionadas
6
858
1.689
Imobilizado
7
1.336
3.426
Passivo e patrimônio líquido
2.239 _______
5.187
_______
Passivo circulante
1.274 _______
3.426
_______
Fornecedores
8
1.273
1.819
Obrigações sociais e trabalhistas
9
1
2
Obrigações tributárias
10
13
Partes relacionadas
6
1.592
Patrimônio líquido
11 _______
965 _______
1.761
Capital social integralizado
25.359
23.568
(-) Capital a integralizar
(1.677)
Prejuízos
acumulados
(24.394) (20.130)
_____________________________________________________________
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2020 e 2019
_____________________________________________________________
Capital Prejuízos Patrimônio
Capital
Social a AcumuLíquido
Nota ______
Social __________
integralizar ________
lados _________
Total
____
Saldo em 31/12/2018
21.010 __________- ________
(20.003) _________
1.007
______
Prejuízo do exercício
(127)
(127)
Aumento de Capital
2.558
2.558
Capital Social a integralizar
(1.677) ________- _________
(1.677)
______- __________
Saldo em 31/12/2019
11 ______
23.568 __________
(1.677) ________
(20.130) _________
1.761
Prejuízo do exercício
(4.264)
(4.264)
Aumento de Capital
1.791
1.791
Capital integralizado
1.677 ________- _________
1.677
______- __________
Saldo em 31/12/2020
11
25.359
- (24.394)
965

Demonstrações de resultados em 31/12/2020 e 2019 - (Em MR$)
_____________________________________________________________
Despesas e receitas administrativas
Nota ______
2020
2019
____
_____
Pessoal
(33)
(64)
Serviços de Terceiros
12
(51)
(57)
Tributos
(7)
Seguro
(4)
(5)
Alugueis
(3)
Outros créditos
(4.173)
______
_____Resultado antes do resultado financeiro
(4.271)
(126)
______
_____
Resultado financeiro líquido
13
Receitas financeiras
9
Despesas financeiras
(2)
(1)
______
_____
7
(1)
______
_____
Resultado antes do IR e CSLL
(4.264)
(127)
______
_____
Prejuízo do exercício
(4.264)
(127)
______
_____
Demonstrações do valor adicionado em 31/12/2020 e 2019 - (Em MR$)
_____________________________________________________________
Insumos adquiridos de terceiros
2020
2019
______
_____
Seguros
(4)
(5)
Serviços de terceiros
(51)
(57)
Outras despesas
(4.173)
Valor adicionado bruto
(4.228)
(62)
______
_____
Valor adicionado líquido
(4.228)
(62)
Receitas financeiras
9
Valor adicionado total a distribuir
(4.219)
(62)
______
_____
Distribuição do valor adicionado
(4.219)
(62)
Colaboradores
33
64
Remuneração de Capitais de terceiros (despesas financeiras) 2
1
Aluguel
3
Impostos, taxas e contribuições
7
Prejuízo do exercício
(4.264)
(127)

Demonstrações
dos resultados abrangentes em 31/12/2020 e 2019 - (Em MR$)
_____________________________________________________________
2020
2019
______
_____
Prejuízo do exercício
(4.264)
(127)
______
_____
Resultado abrangente total
(4.264)
(127)
______
_____
Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/2020 e 2019 - (Em MR$)
_____________________________________________________________
2020 ______
2019
______
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(5.544) ______
1.677
______
Resultado líquido do período
(4.264) ______
(127)
______
Resultado Ajustado
(4.264) ______
(127)
______
(Aumento) redução nos ativos
872 ______
(15)
______
Impostos a recuperar
42
Despesas antecipadas
(1)
2
Partes relacionadas
831 ______
(17)
______
Aumento (redução) nos passivos
(2.152) ______
1.819
______
Fornecedores
(546) 1.819
Obrigações sociais e trabalhistas
(1)
Obrigações tributárias
(13)
Partes relacionadas
(1.592) ____________
Fluxo de caixa das atividades de investimento
2.090 ______
(2.540)
______
Adições e baixas do ativo imobilizado
2.090 ______
(2.540)
______
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
3.468 ______
881
______
Integralização de capital
3.468 ______
881
______
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa
14 ______
18
______
Caixa, equivalentes e aplicações no início do período
21
3
Caixa, equivalentes e aplicações no fim do período
35 ______
21
______
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa
14 ______
18
______
Laís Monsores Vieira Barreto - (Liquidante da Companhia)
Rodrigo Zúniga de Melo Sousa - (Liquidante da Companhia)
Luiz Búrigo - Contador CRC-SC 035714/O-5
As Demonstrações Contábeis completas e auditadas
encontram-se na sede da Companhia

São Caetano I Eólica S.A. - Em Liquidação - CNPJ/MF nº 19.375.545/0001-00
Balanços patrimoniais em 31/122020 e 31/12/2019 - (Em MR$)
_____________________________________________________________
Nota _______
2020 _______
2019
____
Ativo
2.507 _______
4.637
_______
Ativo circulante
33
32
Caixa e equivalentes de caixa
4
32
32
Despesas antecipadas
1
Ativo não circulante
2.474 _______
4.605
_______
Impostos a recuperar
5
1
47
Partes relacionadas
6a
1.174
1.287
Imobilizado
7
1.299
3.271
Passivo e patrimônio líquido
2.507 _______
4.637
_______
Passivo circulante
1.274 _______
2.627
_______
Fornecedores
8
1.273
1.819
Obrigações sociais e trabalhistas
9
1
2
Partes relacionadas
6b
795
Obrigações tributárias
10
11
Patrimônio líquido
11 _______
1.233 _______
2.010
Capital social
24.121
22.418
(-) Capital a integralizar
- (1.677)
Prejuízos acumulados
(22.888) (18.731)
Demonstrações das mutações
Capital
Capital
Patrido patrimônio líquido
Social Social a Prejuízos
mônio
em 31/12/2020 e 2019
subs- integraAcumu- Líquido
_____________________
Nota ______
crito _______
lizar ________
lados _______
total
____
Saldo em 31/12/2018
19.860 _______- ________
(18.598) _______
1.262
______
Prejuízo líquido do exercício
(133)
(133)
Aumento de Capital
2.558
2.558
(-) Capital a integralizar
(1.677) ________- _______
(1.677)
______- _______
Saldo em 31/12/2019
11 ______
22.418 _______
(1.677) ________
(18.731) _______
2.010
Prejuízo líquido do exercício
(4.157)
(4.157)
Aumento de Capital
1.703
1.703
Capital integralizado
1.677 ________- _______
1.677
______- _______
Saldo em 31/12/2020
11
24.121
(22.888)
1.233

Demonstrações de resultados em 31/12/2020 e 2019 - (Em MR$)
_____________________________________________________________
Despesas e receitas administrativas
Nota ______
2020
2019
____
_____
Pessoal
(33)
(64)
Serviços de Terceiros
12
(56)
(62)
Tributos
(14)
Aluguel
(3)
Seguro
(4)
(5)
______
_____
Resultado antes do resultado financeiro
(110)
(131)
______
_____
Resultado financeiro líquido
13
Receitas financeiras
10
Despesas financeiras
(2)
(2)
______
_____
8
(2)
Outras receitas e despesas
Outras despesas
(4.055)
______
_____(4.055)
______
_____Resultado antes do IR e CSLL
(4.157)
(133)
______
_____
Prejuízo do exercício
(4.157)
(133)
______
_____
Demonstrações do valor adicionado em 31/12/2020 e 2019 - (Em MR$)
_____________________________________________________________
Insumos adquiridos de terceiros
2020 _____
2019
______
CCSeguros
(4)
(5)
Serviços de terceiros
(56)
(62)
Outras despesas
(4.055) ___________
Valor adicionado bruto
(4.115) _____
(67)
______
Valor adicionado líquido
(4.115)
(67)
Receitas financeiras
10
Valor adicionado total a distribuir
(4.105) _____
(67)
______
Distribuição do valor adicionado
(4.105) _____
(67)
______
Colaboradores
33
64
Remuneração de capital de terceiros (despesas financeiras)
2
2
Impostos, taxas e contribuições
14
Juros e aluguéis
3
Prejuízo do exercício
(4.157) (133)

Demonstrações
dos resultados abrangentes em 31/12/2020 e 2019 - (Em MR$)
_____________________________________________________________
2020
2019
______
_____
Prejuízo do exercício
(4.157)
(133)
______
_____
Resultado abrangente total
(4.157)
(133)
______
_____
Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/2020 e 2019 - (Em MR$)
_____________________________________________________________
2020 ______
2019
______
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(5.352) 1.682
Resultado líquido do período
(4.157) ______
(133)
______
Resultado Ajustado
(4.157) ______
(133)
______
Aumento (redução) nos ativos
158 ______
(7)
______
Impostos a recuperar
46
Despesas antecipadas
(1)
3
Partes relacionadas
113
(10)
Aumento (redução) nos passivos
(1.353) ______
1.822
______
Fornecedores
(546) 1.819
Obrigações sociais e trabalhistas
(1)
Obrigações tributárias
(11)
Partes relacionadas
(795) ______
3
______
Fluxo de caixa das atividades de investimento
1.972 ______
(2.539)
______
Adições e baixas do ativo imobilizado
1.972 ______
(2.539)
______
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
3.380 ______
881
______
Integralização de capital
3.380 ______
881
______
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa
24
______- ______
Caixa, equivalentes e aplicações no início do período
32
8
Caixa, equivalentes e aplicações no fim do período
32 ______
32
______
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa
24
______- ______
Laís Monsores Vieira Barreto - (Liquidante da Companhia)
Rodrigo Zúniga de Melo Sousa - (Liquidante da Companhia)
Luiz Búrigo - Contador CRC-SC 035714/O-5
As Demonstrações Contábeis completas e auditadas
encontram-se na sede da Companhia

SÃO GALVÃO EOLICA S.A. - CNPJ/MF nº 19.390.265/0001-71
Balanços patrimoniais em 31/122020 e 31/12/2019 - (Em MR$)
_____________________________________________________________
Nota _______
2020 _______
2019
____
Ativo
10.746 _______
4.167
_______
Ativo circulante
299 _______
36
_______
Caixa e equivalentes de caixa
4
296
6
Clientes
12
Impostos a recuperar
5a
2
Despesas antecipadas
2
Outros
1
16
Ativo não circulante
10.447 _______
4.131
_______
Impostos a recuperar A.L.P
5b
38
100
Partes relacionadas
6a
225
490
Imobilizado
7
10.184
3.541
Passivo e patrimônio líquido
10.746 _______
4.167
_______
Passivo circulante
4.605 _______
5.685
_______
Fornecedores
8
1.273
1.824
Obrigações sociais e trabalhistas
9
3
15
Obrigações tributárias
10
256
275
Partes relacionadas
6b
3.073
3.553
Outros credores
18
Patrimônio líquido
11 _______
6.141 _______
(1.518)
Capital social
41.955
31.188
(-) Capital a integralizar
- (1.677)
Prejuízos acumulados
(35.814) (31.029)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2020 e 2019
_____________________________________________________________
Capital Prejuízos Patrimônio
Capital
Social a AcumuLíquido
Nota ______
Social __________
integralizar ________
lados _________
Total
____
Saldo em 31/12/2018
28.630 __________- ________
(30.659) _________
(2.029)
______
Resultado do período
(370)
(370)
Aumento de Capital
2.558
2.558
Capital a integralizar
(1.677) ________- _________
(1.677)
______- __________
Saldo em 31/12/2019
11 ______
31.188 __________
(1.677) ________
(31.029) _________
(1.518)
Prejuízo do exercício
(4.785)
(4.785)
Aumento de Capital
10.767
10.767
Capital integralizado
1.677 ________- _________
1.677
______- __________
Saldo em 31/12/2020
11
41.955
- (35.814)
6.141

Demonstrações de resultados em 31/12/2020 e 2019 - (Em MR$)
_____________________________________________________________
Despesas e Receitas Gerais e administrativas ____
Nota ______
2020
2019
_____
Pessoal
(205)
(220)
Serviços de Terceiros
12
(160)
(130)
Aluguel
(32)
(16)
Seguro
(4)
(5)
Impostos e taxas
(13)
______
_____Resultado antes do resultado financeiro
(414)
(371)
______
_____
Resultado financeiro líquido
13
Receitas financeiras
12
3
Despesas financeiras
(3)
(2)
______
_____
9
1
Outras receitas e despesas
Outras despesas
(4.380)
(4.380)
______
_____Resultado antes do IR e CSLL
(4.785)
(370)
______
_____
Prejuízo do exercício
(4.785)
(370)
Demonstrações do valor adicionado em 31/12/2020 e 2019 - (Em MR$)
_____________________________________________________________
Insumos adquiridos de terceiros
2020 _____
2019
______
Seguros
(4)
(5)
Serviços de terceiros
(160) (130)
Outras despesas
(4.380) ___________
Valor adicionado bruto
(4.544) _____
(135)
______
Valor adicionado líquido
(4.544) (135)
Receitas Financeiras
12
3
Valor adicionado total a distribuir
(4.532) _____
(132)
______
Distribuição do valor adicionado
(4.532) (132)
Colaboradores
205
220
Impostos, taxas e contribuições
13
Juros e aluguéis
32
16
Remuneração de capital de terceiros (despesas financeiras)
3
2
Prejuízo do exercício
(4.785) (370)

Demonstrações dos resultados abrangentes em 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)
_____________________________________________________________
2020
2019
______
_____
Prejuízo do exercício
(4.785)
(370)
______
_____
Resultado abrangente total
(4.785)
(370)
______
_____
Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/2020 e 2019 - (Em MR$)
_____________________________________________________________
2020 ______
2019
______
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(5.511) ______
1.540
______
Resultado líquido do período
(4.785) ______
(370)
______
Resultado Ajustado
(4.785) ______
(370)
______
Aumento (redução) nos ativos
354 ______
53
______
Clientes
12
Impostos a recuperar
64
(1)
Despesas antecipadas
(2)
3
Partes relacionadas
265
46
Outros créditos
15 ______
5
______
Aumento (redução) nos passivos
(1.080) ______
1.857
______
Fornecedores
(551)
1.815
Obrigações sociais e trabalhistas
(12)
Obrigações tributárias
(19)
(14)
Partes relacionadas
(480)
56
Outros credores
(18) ____________
Fluxo de caixa das atividades de investimento
(6.643) ______
(2.588)
______
Adições e baixas do ativo imobilizado
(6.643) ______
(2.588)
______
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
12.444 ______
881
______
Integralização de capital
12.444 ______
881
______
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa
290 ______
(167)
______
Caixa, equivalentes e aplicações no início do período
6
173
Caixa, equivalentes e aplicações no fim do período
296 ______
6
______
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa
290 ______
(167)
______
Laís Monsores Vieira Barreto - (Liquidante da Companhia)
Rodrigo Zúniga de Melo Sousa - (Liquidante da Companhia)
Luiz Búrigo - Contador CRC-SC 035714/O-5
As Demonstrações Contábeis completas e auditadas
encontram-se na sede da Companhia
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Dólar estável e bolsa recua 0,72%

D

epois de cinco
quedas seguidas,
o dólar fechou
estável nesta terça-feira,
influenciado pelo mercado
externo. A bolsa de valores
voltou a cair, com investidores vendendo ações para
embolsarem ganhos recentes. O dólar comercial encerrou esta terça-feira vendido a R$ 5,551, com alta
de 0,01%. A cotação teve
um dia de volatilidade, iniciando o dia em alta, caindo
para R$ 5,50 na mínima do
dia, por volta das 11h30, e
anulando a queda durante a
tarde.
O mercado de ações teve

um dia de perdas. O índice Ibovespa, da B3, fechou
o dia aos 120.062 pontos,
com recuo de 0,72%. O indicador operou quase toda
a sessão em queda, influenciado pelo desempenho das
bolsas norte-americanas,
que também caíram, e pela
realização de lucros, com
investidores vendendo papéis após três semanas de
alta na bolsa.
O mercado financeiro
internacional teve um dia
de ajustes, com o dólar fechando estável ou subindo
em relação às principais
moedas. O aumento de casos de covid-19 em diversos

países desenvolvidos pesou
no mercado externo, mas
a moeda norte-americana
continua próxima dos níveis mais baixos em quase
dois meses.
No Brasil, a aprovação do
projeto que modifica a Lei
de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) de 2021 e abre caminho para o fechamento de
um acordo em relação aos
vetos parciais ao Orçamento
foi bem recebida pelos investidores. O texto permite que
o governo corte cerca de R$
9,5 bilhões em gastos discricionários (não obrigatórios)
por meio de decreto, mas
abre brecha para a exclusão

de R$ 40 bilhões do teto federal de gastos.
Os gastos que podem ser
retirados do teto estão relacionados ao enfrentamento
da pandemia de Covid-19.
Desse total, R$ 10 bilhões
destinam-se ao programa
de preservação do emprego, R$ 10 bilhões ao crédito a pequenos negócios e
R$ 20 bilhões à saúde. Para
compensar os gastos extras
e recompor o orçamento de
gastos obrigatórios, o acordo prevê que o presidente
Jair Bolsonaro vete cerca de
R$ 10,5 bilhões de emendas
parlamentares aprovadas no
Orçamento deste ano.

Produção e vendas de aço crescem no trimestre
A produção brasileira de
aço bruto somou 8,7 milhões de toneladas no primeiro trimestre deste ano,
com aumento de 6,2% em
relação ao mesmo período
de 2020. Cresceu também
a produção de laminados,
que ficou em 6,3 milhões
de toneladas, com alta de
8,3% comparativamente ao
acumulado janeiro/março
do ano passado. Em contrapartida, a produção de
semiacabados para vendas,
com total de 1,9 milhão de
toneladas, registrou queda
de 8,8% na mesma base
de comparação. Os dados
foram divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Aço
Brasil (IABr).
De janeiro a março deste ano, as vendas internas

somaram 5,9 milhões de
toneladas, o que representa
expansão de 29% em relação ao apurado em igual
período do ano anterior. O
consumo aparente nacional
de produtos siderúrgicos
atingiu 6,8 milhões de toneladas até março, o que significa elevação de 32,8% frente ao registrado no mesmo
período de 2020.
As importações alcançaram 1,1 milhão de toneladas no acumulado até
março, com total de US$
944 milhões em valor. Os
aumentos foram de 104,1%
em quantidade e 67,6% em
valor frente a igual período
de 2020. Já as exportações
brasileiras de aço atingiram
2,7 milhões de toneladas,
ou US$ 1,7 bilhão, de ja-

neiro a março de 2021. Os
valores representam retração de 17,1% e aumento
de 6,7%, respectivamente,
frente ao mesmo período
do ano passado.
Em março, a produção
brasileira de aço bruto somou 2,8 milhões de toneladas, com aumento de 4,1%
contra o apurado no mesmo
mês de 2020. A produção
de laminados (2,1 milhões
de toneladas) foi 10,1% superior à de março do ano
passado, conforme dados
fornecidos pelo Instituto
Aço Brasil. A produção de
semiacabados para vendas
alcançou 699 mil toneladas, com queda de 6,7% na
comparação com o mesmo
mês de 2020.
As vendas internas cres-

ceram 41,9% em comparação às de março de 2020,
com total de 2,1 milhões
de toneladas. Foi o “melhor
resultado desde outubro de
2013”, salientou o presidente executivo do Instituto Aço Brasil, Marco Polo
de Mello Lopes. O consumo aparente de produtos
siderúrgicos foi de 2,4 milhões de toneladas, 50,1%
superior ao apurado no
mesmo mês de 2020. Este
foi também o maior consumo aparente desde outubro de 2013, destacou. “A
indústria brasileira do aço
vem de forma recorrente
aumentando suas vendas
ao mercado interno, com
volumes superiores àqueles
verificados no período prépandemia”, afirmou.

Fitch afirma e retira
Rating da Adami
A Fitch Ratings afirmou
o Rating Nacional de Longo Prazo da Adami S/A
Madeiras (Adami) em ‘BBB
(bra)’, com Perspectiva Estável. Ao mesmo tempo, a
agência retirou o rating da
companhia.
“A Fitch retirou o rating por razões comerciais.
Desta forma, a agência não
mais fornecerá ratings, tampouco realizará a cobertura
analítica da Adami”, explicou a agência de classificação de risco.
A agência acrescentou
que o rating da Adami reflete sua mediana escala de
negócios na fragmentada e
competitiva indústria brasileira de papel e embalagens,
que a expõe à influência de
concorrentes com maior
volume de operações na definição de preços.
Segundo a Fitch, a classificação permanece suportada pela administrável
liquidez e gerenciável risco
de refinanciamento, e pelos
resilientes resultados operacionais da Adami, mesmo
diante do desafiador ambiente de negócios pressio-

nado pela pandemia de coronavírus.
A Adami tem se beneficiado da crescente demanda por embalagem e
também deve continuar
a se favorecer do gradual
aumento das exportações
e da depreciação do real.
A ausência de integração
de sua cadeia produtiva,
a relevante exposição das
margens operacionais à
volatilidade dos preços de
aparas e sua concentrada
carteira de clientes também limitam o rating.
Atualmente, a Adami
tem unidades de Negócio
Florestal, Madeireira, Papel,
Embalagem e Energia Elétrica. Os principais produtos desenvolvidos pela atividade industrial são madeira
serrada e beneficiada, paletes, painéis, molduras, portas, kits de portas, modulados, papel para embalagens,
chapas e caixas de papelão
ondulado, energia elétrica e
o plantio de florestas produtivas, desde a produção
de mudas até a colheita.As
informações constam do site da companhia.

Relatório da Administração: Apresentamos aos acionistas e demais partes interessadas as demonstrações contábeis da Rio Monsarás Participações S.A., referentes ao exercício findo em 31/12/2020, acompanhadas das respectivas
notas explicativas. As demonstrações apresentadas foram elaboradas com base na legislação societária e nos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando referendados pelo órgão regulador. A Rio Monsarás Participações S.A, constituída em 18/07/2011, tem por objeto social a realização de estudos e projetos para construção, instalação, operação e exploração de empreendimentos de geração
de energia elétrica e a participação em outras sociedades ou empreendimentos na qualidade de sócia, acionista ou consorciada. Em 2020 a participada Linhares Energia S.A. vendeu a totalidade da sua participação na Linhares Brasil
Energia Participações S.A., tendo sido posteriormente extinta com a consequente baixa no investimento. Agradecemos aos nossos acionistas, clientes, fornecedores, entidades governamentais e órgãos reguladores, pela confiança e apoio
depositados em nossa Administração, e aos nossos colaboradores, pelo comprometimento e dedicação empenhados na busca do sucesso e sustentabilidade da companhia. A Administração.
Balanços Patrimoniais em 31/12/2020 e 2019 (Em R$)
Demonstrações do Resultado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em R$) _____________________________________________________________
Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/2020 e 2019 (Em R$)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
31/12/2020
31/12/2019
1/01/2020 a 01/01/2019 a
01/01/2020 a 01/01/2019 a
_________
_________
31/12/2020 ___________
31/12/2019 Atividades operacionais
31/12/2020 __________
31/12/2019
Ativo
9.815.684
26.500.445
___________
__________
_________
_________ Despesas operacionais
_________
_________
(62.021) Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício
9.047.996
3.224.988
Circulante
5.134.161
2.938.107 Pessoal
_________
_________
(242.113) ___________
(347.298) Ajustes dos itens que não afetam o caixa das
___________
Cixa e equivalentes de caixa
1.568.026
1.658.198 Administrativas
atividades operacionais:
(242.113) ___________
(409.319)
___________
Adiantamentos
34.719
25.945 Resultado Operacional
Baixa investimento mas que não afetou caixa
652.325
73.970
(1.148.833)
Impostos a recuperar
174.444
117.968 Receitas (despesas) financeiras, líquidas
Ajuste equivalência
(1.564)
(652.325)
Outros Créditos a Receber
3.356.973
1.135.996 Outras Receitas/(Despesas) Operacionais
Resultado de equivalência patrimonial
(9.868.464) __________
(4.783.139)
__________
9.868.464 ___________
4.783.139
___________
Não circulante
4.681.523
23.562.338
_________
_________ Resultado de equivalência patrimonial
(169.707)
(1.558.152)
9.047.996 ___________
3.224.988
___________
___________
Investimento
17.783.973 Lucro líquido do exercício
___________
(Aumento) redução no ativo circulante
Imobilizado
4.681.523
5.778.365 _____________________________________________________________________
Demonstrações das Mutações em 31/12/2020 e 2019 (Em R$)
Adiantamentos
(8.773)
(21.863)
31/12/2020
31/12/2019
_________
_________
Reservas de lucro
Impostos a recuperar
(56.476)
(17.118)
Passivo
9.815.684
26.500.445
_________
_________
_________
_________
________________
Outros Créditos a Receber
(2.220.978)
119.411
Circulante
37.918
2.293.608
_________
_________
Reserva
Aumento (redução) no passivo circulante
Empréstimos
2.270.523
Capital Reserva
de Resultados
Fornecedores
(965)
Fornecedores
3.309
3.309 ___________________
Eventos
social ________
Legal _______
Lucro ___________
acumulados ___________
Total
________
Impostos e contribuições a recolher
224
(2.173)
Impostos a recolher
444
220 Saldos em 31/12/2018 ________
8.588.679
575.438
0
4.518.581
13.682.698
________
_______
___________
___________
Outras Contas a Pagar
19.721 __________
(211.719)
__________
________ ________ _______ ___________ ___________
Dividendos a pagar
5.111
3.224.988
3.224.988 Caixa líquido gerado (consumido) pelas
Outras Obrigações
34.166
14.445 Resultado do Exercício
atividades operacionais
(2.435.989) __________
(1.692.580)
__________
- 161.249
(161.249)
Não circulante: Empréstimos
9.239.152 Reserva Legal
__________________
(1.940.000) ___________
(1.940.000) Atividades de investimentos
________- ________- _______- ___________
Débitos com partes relacionadas
9.239.152 Dividendos Pagos
23.853.173
8.588.679 ________
736.687 _______
5.642.319 ___________
14.967.686 Baixa de Investimentos
________
________
_______0 ___________
___________
___________
Patrimônio líquido
9.777.766
14.967.685
_________
_________ Saldos em 31/12/2019 ________
4.245.345
5.021.664
9.047.996
9.047.996 Dividendos recebidos
apital social
8.588.679
8.588.679 Resultado do Exercício
(14.237.916)
(1.940.000)
- 452.400
(452.400)
- Dividendos pagos
Reserva Legal
1.189.087
736.687 Reserva Legal
__________ __________
(14.237.916) ___________
(14.237.916)
________- ________- _______- ___________
Resultados Acumulados
5.642.319 Dividendos Pagos
Saldos em 31/12/2019 ________
8.588.679 ________
1.189.087 _______
9.777.766 Caixa líquido consumido pelas atividades de
________
________
_______0 ___________
___________- ___________
___________
Notas explicativas às demonstrações contábeis (Em R$)
_____________________________________________________________
investimentos
13.860.602 __________
3.081.664
__________
1. Contexto operacional: A Rio Monsarás Participações S.A., constituída em _____________________________________________________________
Atividades de financiamentos
Demonstração do Valor Adicionado em 31/12/2020 e 2019 (Em R$)
18/07/2011, tem por objeto social a realização de estudos e projetos para
Aumento (redução) no passivo circulante e não circulante
01/01/2020 a 01/01/2019 a
construção, instalação, operação e exploração de empreendimentos de gera- Insumos adquiridos de terceiros
Empréstimos
(11.509.675)
(1.284.741)
31/12/2020 __________
31/12/2019
__________
ção de energia elétrica e a participação em outras sociedades ou empreendi- Materiais, energia, serviços de terceiros e outros__________
Dividendos a pagar
(5.111) ____________________
(242.113) __________
(409.319)
mentos na qualidade de sócia, acionista ou consorciada. Em Maio 2020 a 50% Valor adicionado bruto
Caixa líquido gerado pelas atividades de
(242.113) __________
(409.319)
__________
participada Linhares Energia S.A. vendeu a totalidade da sua participação na Valor adicionado líquido produzido pela
financiamentos
(11.514.786)
(1.284.741)
__________ __________
Linhares Brasil Energia Participações S.A. Em Outubro de 2020 foi extinta a companhia
de caixa (90.172)
104.343
__________
__________
(242.113) __________
(409.319) Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes__________
__________
__________
participada Linhares Energia S.A. com a consequente baixa no investimen- Valor adicionado (recebido) em transferência
Representado por:
to. Em 31/12/2020, a Companhia apresentava capital circulante líquido de Resultado de equivalência patrimonial
9.868.464
4.783.139
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.658.198
1.553.855
R$5.096.243, dependendo apenas do eventual suporte financeiro dos seus Receita financeira
602.948
91.914
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício__________
1.568.026 __________
1.658.198
444.517 ____________________
acionistas. 2. Bases de elaboração e apresentação das demonstrações Outra Receitas
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes
10.915.929 __________
4.875.054
__________
contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo
de caixa
(90.172) __________
104.343
__________
__________
__________
10.673.816 __________
4.465.734
__________
__________
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluin- Valor adicionado (recebido) total a distribuir __________
do os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis Distribuição do valor adicionado (recebido)
8. Despesas administrativas: Em 31/12/2020 e 2019 o saldo de despesas
(CPCs). 3. Resumo das principais práticas contábeis: As demonstrações Despesa financeiro
31/12/2020 _________
31/12/2019
528.978
1.240.747 administrativas estava representado como segue: _________
contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção de Reversão despesa
(45.302)
(233.190)
1.096.842
- Serviços de terceiros
(196.811) _________
(114.108)
_________
caixa e equivalentes de caixa que foram mensurados pelo valor justo por meio Lucros retidos/Prejuízo do Exercício
9.047.996 __________
3.224.988 Outros
__________
(242.113) _________
(347.298)
_________
do resultado, consoante práticas contábeis adotadas no Brasil tomando-se
10.673.816 __________
4.465.734 Total das despesas administrativas
__________
__________
__________
por base a Lei das Sociedades por Ações e as normas estabelecidas pela
9. Contingências: De acordo com os assessores jurídicos da Companhia,
Comissão de Valores Mobiliários. As práticas contábeis mais relevantes ado- 5. Imobilizado: Em 31/12/2020 e 2019 o saldo de imobilizado estava repre- não existem autuações fiscais contra a Companhia. As autoridades fiscais nos
31/12/2020
31/12/2019 âmbitos federal, estadual e municipal reservam o direito de examinar os regis_________
_________
tadas pela Companhia são as seguintes: a) Os saldos realizáveis e exigíveis sentado como segue:
4.681.523
5.778.365 tros contábeis e fiscais da Companhia pelo período de 05 (cinco) anos após a
_________
_________
com vencimento em até 12 meses da data do balanço são classificados no Imobilizado em curso
4.681.523
5.778.365 data de encerramento do exercício. 10. Coberturas de seguros: A Compa_________
_________
ativo e passivo circulantes, respectivamente. b) O imobilizado é demonstrado Total do imobilizado
_________
_________
ao custo. A depreciação é registrada pelo método linear com base na vida útil 6. Empréstimos e financiamentos: Em 31/12/2020 e 2019 o saldo de emnhia mantém política de monitoramento dos riscos inerentes às suas operaestimada dos bens. c) O regime de apuração do resultado é o de competên- préstimos e financiamentos estava representado como segue:
ções. 11. Instrumentos financeiros: A Companhia não possui instrumentos
cia. d) Os ativos e passivos são demonstrados pelos valores de realização
31/12/2020 _______________________
31/12/2019 financeiros que possam ser caracterizados por operações com derivativos
_______________________
e exigibilidade, respectivamente, e contemplam as variações monetárias ou
Circulante _____________
Não circulante _________
Circulante _____________
Não circulante 12. Lucro líquido (prejuízo) por ação: Conforme CPC 41 e IAS 33 (Earnings
_________
cambiais, bem como os rendimentos e encargos auferidos ou incorridos até a
- per Share), as tabelas a seguir reconciliam o lucro (prejuízo) do período aos
data do balanço, reconhecidos em base “pro rata temporis”. Quando aplicá- Caixa Econômica Federal
2.270.523 _____________
9.239.152 montantes usados para calcular o lucro (prejuízo) por ação, básico e diluído.
_________- _____________- _________
vel, são constituídas provisões para redução dos ativos ao valor de mercado Banco Itaú
2.270.523 _____________
9.239.152 Básico
_________- _____________
_____________- _________
_________
_____________
31/12/2020 __________
31/12/2019
__________
ou provável de realização. e) A Companhia elabora demonstrações do va- Total
_________
lor adicionado (DVA) as quais são apresentadas como parte integrante das Em 09/2020 a companhia liquidou o empréstimo junto ao Banco ITAÚ Unibanco S/A Numerador básico:
9.047.996
3.224.988
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no na modalidade CCB com valor original de R$ 15.000.000 (quinze milhões de reais). Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas
Brasil aplicáveis as companhias abertas.
7. Capital social: O Capital Social é composto por 8.588.679 ações de valor Denominador básico:
Média ponderada de ações
8.588.679 __________
8.588.679
__________
4. Caixa e equivalentes de caixa: Em 31/12/2020 e 2019 o saldo de caixa e nominal de R$1,00, cuja distribuição é apresentada abaixo:
Lucro líquido (prejuízo) por ação (em R$) - Básico __________
1,05347935 __________
0,37549290
equivalentes de caixa estava representado como segue:
Acionistas
Quantidade de Ações _____________
Valor em Reais A Companhia não detém plano de opção de ações ou outros instrumentos
______________________________
_________________
31/12/2020
31/12/2019
_________
_________
7.641.733
7.641.733 conversíveis em ações que possam alterar o denominador básico, logo, não
Caixa
- Diferencial Energia Participações S.A.
812.490
812.490 gerando efeitos para uma diluição. 13. Eventos Subsequentes: Não ocorreConta movimento
65
286 Pedro Arthur Brando Villela Pedras
134.456 _____________
134.456 ram até a presente data eventos que possam alterar de forma significativa as
_________________
Aplicação financeira
1.567.961
1.657.912 Fernando Velloso Caula Soares
_________
_________
8.588.679 _____________
8.588.679 demonstrações contábeis, bem como as operações da Companhia.
_________________
Total de caixa e equivalentes de caixa
1.568.026
1.658.198 Total
_________
_________
_________________
_____________
_________
_________
Paulo Lanari Prado - Diretor

Pedro Arthur B.Villela Pedras - Diretor

Manoel Senra de Oliveira - Contador - CRC SP085408/O-6 RJ
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Ceg Rio S.A.
CNPJ/MF Nº 01.695.370/0001-53

RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO DA CEG RIO S.A.
No mês de março de 2020, o país foi surpreendido pela confirmação dos
primeiros casos de Covid-19. Os meses que se seguiram foram impactados
de forma severa pela crise econômica e sanitária, de proporções mundiais,
causada pela maior pandemia do século.
Diante desse cenário, as empresas controladas pelo Grupo Naturgy no
Brasil adotaram diversas medidas tanto para a proteção de colaboradores
como para apoiar no combate ao avanço da doença, além de garantir a
continuidade da prestação dos serviços aos seus clientes, mantendo a
qualidade e segurança.
As distribuidoras de gás controladas pela Naturgy, no Rio de Janeiro e em
São Paulo, notificaram os governos dos respectivos estados e as respectivas
agências reguladoras estaduais de que o enfrentamento à Covid-19 é um
evento de força maior, conforme os contratos de concessão de distribuição
de gás natural, e seguiram em permanente contato com as autoridades
públicas estaduais para apoiar os clientes e a sociedade.
As principais ações adotadas ao longo do ano, visando reduzir ao mínimo os
impactos e riscos trazidos pela pandemia, foram:
Ações solidárias. Em parceria com a Federação das Indústrias do Estado
do Rio de Janeiro (Firjan), foi realizada uma campanha com os funcionários
das distribuidoras, visando à arrecadação de fundos para serem utilizados
na compra e distribuição de mais de 109 mil itens de EPIs para hospitais
públicos.
Doação de 32 respiradores para hospitais públicos no Rio de Janeiro e São
Paulo. Além disso, as distribuidoras doaram gás natural para 04 hospitais
que recebem vítimas do coronavírus. A Global Power Generation (GPG),
empresa de energias renováveis do Grupo Naturgy no Brasil, colaborou para
a criação de um novo leito para o atendimento de pacientes de Covid-19
na Maternidade Municipal Mãe Elisa, em São João do Piauí. A unidade tem
todos os meios necessários para cuidar de doentes graves, como ventilador
mecânico, desfibrilador, monitor, entre outros.
Serviços essenciais sem interrupção. As áreas operacionais, que atuam
no monitoramento de toda a rede de gás canalizado, e as equipes técnicas de
atendimento continuaram trabalhando 24 horas por dia. Adotaram cuidados
redobrados de higiene e planos de contingência. A estrutura de fornecimento
de GNV aos postos seguiu normalmente, mesmo durante o período de crise.
Suspensão de cortes de fornecimento para residências, pequenos
comércios, MEIs, e serviços médico-hospitalares. Seguindo orientações
dos governos dos estados do Rio e São Paulo, em caráter excepcional,
foi suspenso o corte por inadimplência, durante o período de crise. A
suspensão não se aplicou aos casos de emergência, como escapamento,
pela necessidade de garantir a segurança da prestação do serviço. O
pagamento de faturas em atraso, no período de crise, pôde ser negociado
para pagamento em até 12 vezes, através de campanha de parcelamento
de dívidas. A solicitação do parcelamento é facilitada através do site.
Pagamento exclusivamente pelo volume de gás consumido pelas
indústrias. No Rio de Janeiro, em acordo com a Petrobras e a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do Rio de
Janeiro, a empresa garantiu a flexibilização dos contratos de compra de gás
natural. A medida permitiu que as indústrias pagassem somente pelo gás
consumido e não pelos volumes previstos em contrato. Também não houve
cobrança de penalidades contratuais decorrentes da redução da demanda
provocada pela Covid-19. Em São Paulo, as indústrias comprovadamente
afetadas pela crise tiveram o consumo mínimo obrigatório (take or pay)
suspenso até 31 de maio de 2020. A decisão foi tomada em acordo com
a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo
(Arsesp) e a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (Sima).
Segurança para os clientes. O atendimento presencial nas agências físicas
e móveis foi suspenso durante o período de crise e retomado gradualmente,
conforme os planos de retorno das atividades econômicas definidos pelos
governos dos estados do RJ e SP, adotando-se medidas de segurança
sanitária, agendamento e horário reduzido. Os serviços aos clientes
também são acessíveis através da internet, no canal Minha Naturgy, no link
www.minhanaturgy.com.br e também podem ser feitos contatos através das
redes sociais: Facebook https://m.facebook.com/naturgybrasil, Instagram
https://www.instagram.com/naturgybrasil e Twitter https://twitter.com./naturgybrasil.
As emergências continuaram sendo atendidas pelo 0800-024-0197.
Adicionalmente, teve início uma campanha para incentivo à adesão ao
débito automático e à fatura on-line. Também foi possibilitada a leitura
facilitada do consumo de gás, através da qual o próprio cliente pode enviar
para a companhia a leitura do medidor de gás visando à emissão da conta.
Conexão saúde - apoio aos colaboradores. No dia 16 de março de 2020,
a empresa iniciou gradativamente o regime de home office para todos
os colaboradores que realizam atividades passíveis dessa adaptação,
iniciando pelos de maior vulnerabilidade: maiores de 60 anos, gestantes ou
portadores de doenças crônicas. Desde o dia 23 de março de 2020, 94%
dos funcionários já trabalhavam neste regime, excluídos apenas aqueles
que realizam atividades em que isso não é possível. Viagens e reuniões
presenciais foram suspensas.
Apoio psicológico. A Companhia disponibilizou um canal gratuito (0800),
de atendimento 24 horas, todos os dias da semana, para apoio à saúde
emocional dos colaboradores, estagiários, jovens aprendizes e seus pais e
dependentes (filhos e cônjuges). O atendimento é feito por uma equipe de
psicólogos e assistentes sociais da empresa parceira Social Consultoria. As
ligações são sigilosas.
Campanha de vacinação contra a gripe. Todos os colaboradores foram
convidados a participarem da campanha de vacinação contra a gripe, em
esquema de drive thru, na sede operativa da distribuidora no Rio de Janeiro,
nas cidades de Petrópolis, Resende, Macaé, Campos e Volta Redonda,
além de Votorantim, em São Paulo. Foram vacinados 475 colaboradores.
Live semanal com profissionais especializados. Também foram
realizadas transmissões semanais, ao vivo, pelo YouTube, com profissionais
especializados em psiquiatria. Foram abordados temas como “Preservando
a saúde mental” e “Home office seguro e saudável”, com dicas de questões
ergonômicas e adoção de hábitos saudáveis.
O ano de 2020 iniciou com atmosfera positiva, motivada pela expectativa
de recuperação econômica, fundamentada na conclusão da reforma
previdenciária em 2019 e no andamento da reforma tributária. Contudo, já
no final do primeiro trimestre, o reconhecimento da pandemia causada pelo
coronavírus e as medidas adotadas para a contenção do contágio da doença
mudaram os rumos da economia e gestão da saúde, não só no Brasil, mas
em todo o mundo.
O cenário mudou drasticamente para um clima de incertezas, trazidas
pelo desconhecimento da doença, seus efeitos e forma de tratamento. A
busca por uma vacina se tornou urgente. Os perfis de consumo, de trabalho
e de prestação de serviço foram adaptados ao necessário isolamento
social adotado para frear o avanço da doença e impedir o colapso dos
hospitais. Somente após cerca de 8 a 10 meses, as atividades econômicas,
especialmente comércio e serviços, tiveram retorno gradativo com a
reabertura dos estabelecimentos, determinada por planos definidos pelos
governos estaduais.
Com a consequente desaceleração da economia, a bolsa de valores
atravessou 2020 numa verdadeira montanha-russa. Em março, o Ibovespa
despencou sofrendo uma desvalorização de cerca de 45%, chegando a cerca
de 60 mil pontos. Nos meses seguintes, após pacote de medidas adotadas
pelo Governo Federal, incluindo benefícios sociais, o Ibovespa apresentou
recuperação, voltando a cair entre agosto e outubro. A recuperação só veio
em novembro, mas com força total, especialmente após as notícias sobre o
avanço do desenvolvimento de vacinas e eleição de Joe Biden à Presidência
dos Estados Unidos. Em meados de dezembro, o índice já havia retornado
aos patamares pré-crise (média de 115 mil pontos) recuperando todas as
perdas do ano. O Ibovespa fechou 2020 em 119.017 pontos. A valorização
no ano foi de 2,92%.
O Produto Interno Bruto - PIB sofreu uma retração de - 4,1% em 2020,
após ter apresentado aumento de 1,1% em 2019. Essa redução em 2020
ficou um pouco abaixo da expectativa do governo (- 4,7%) e contrariou a
expectativa do mercado financeiro (- 6,1%), diante da crise econômica e
sanitária causada pela Covid-19.
A taxa média anual de desemprego, por sua vez, subiu de 11,9%, em 2019,
para 13,5%, em 2020, obviamente impactada pelas medidas de isolamento
necessárias, adotadas no decorrer da pandemia. Assim, os setores
mais afetados foram os de serviços e comércio, com o fechamento de
estabelecimentos e até o encerramento de atividades que não conseguiram
se manter.
A taxa básica de juros Selic fechou o ano de 2020 em 2,00%, atingindo mais
uma nova mínima histórica. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), índice oficial que mede a inflação no país, teve um aumento
de 4,31%, em 2019 para 4,52%. Superou o centro da meta (4,0%) do
governo, contudo ficou dentro do limite previsto pelo Conselho Monetário
Nacional (entre 2,5% e 5,5%).
O dólar acumulou alta de 29,33% em 2020 fechando o ano cotado a
R$ 5,1967. A queda da taxa Selic, os impactos da pandemia pela Covid-19 na
atividade econômica, inclusive com redução de investimentos estrangeiros,
além das dificuldades de articulação política entre os poderes Executivo e
Legislativo, foram fatores que impactaram a cotação da moeda.
No setor de óleo e gás, a produção total de petróleo no país - conforme
o Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural, emitido pela Agência
Nacional do Petróleo (ANP) - foi de 2,94 MMbbl/d (milhões de barris por
dia), resultando num aumento de 5,55% em relação à produção de 2019. A
produção de gás natural alcançou uma média de 127 MMm3/d (milhões de
m3 por dia), registrando um crescimento de 4,1% frente ao ano anterior. A
produção total acumulada de petróleo foi 1,073 bilhão de barris de petróleo
e 46,5 bilhões de metros cúbicos de gás natural, totalizando uma produção
de 1,365 bilhão de barris de óleo equivalente. A maior parte da produção
foi proveniente dos campos do pré-sal que representa em média 68,6%
da produção nacional, em barris de óleo equivalente. Já a produção do
pós-sal e a terrestre representam em média 25,4% e 6%, respectivamente,
do total produzido no país também em barris de óleo equivalente. Em 2020,
o Estado do Rio de Janeiro ampliou a sua participação na produção nacional
de petróleo em 9,1 pontos percentuais em relação a 2019.

De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de
Gás Canalizado (Abegás), o volume médio total de gás natural consumido
no país em 2020 foi -8,66%, inferior ao volume consumido em 2019. A
média de consumo no país foi de 59,030 milhões de m3/dia, frente a 64,626
milhões de m3/dia em 2019. O consumo do mercado convencional (indústria,
GNV, residencial e comercial) foi impactado pela pandemia em todos os
segmentos, exceto no residencial, chegando a um total de 32,82 milhões
de m³/dia em 2020. Assim ficou -9,84% abaixo dos 36,40 milhões de m³/dia
consumidos em 2019. Na variação por segmento, observa-se uma redução
do consumo de gás em -8,45% pela indústria; -17,7% no GNV; um aumento
de +9,55% de consumo pelas residências e uma redução significativa de
-25,84% no mercado comercial. Já o consumo das termelétricas sofreu uma
redução de 6,31% frente a 2019, somando um total de 22,39 milhões de m³/
dia em 2020.
A Missão da Companhia é atender às necessidades energéticas da
sociedade, proporcionando aos nossos clientes serviços e produtos
de qualidade respeitosos com o meio ambiente, aos nossos acionistas
uma rentabilidade crescente e sustentável e aos nossos empregados a
possibilidade de desenvolver suas competências profissionais.
A Visão é ser um grupo energético e de serviços líder e em contínuo
crescimento, com presença multinacional, que se distingue por proporcionar
uma qualidade de serviço excelente aos seus clientes, uma rentabilidade
sustentável aos seus acionistas, uma ampliação das oportunidades de
desenvolvimento profissional e pessoal aos nossos empregados e uma
contribuição positiva à sociedade, atuando com um compromisso de
cidadania global.
Os Valores que guiam a forma de agir da Empresa são:
• Orientação ao cliente: Dedicamos os nossos esforços a conhecer e satisfazer
as necessidades de nossos clientes. Queremos proporcionar-lhes um serviço
excelente e ser capazes de dar-lhes uma resposta imediata e eficaz.
• Compromisso com os resultados: Elaboramos planos, fixamos objetivos
coletivos e individuais e tomamos decisões em função de seu impacto na
consecução dos objetivos de nossa Visão, assegurando o cumprimento
dos compromissos adquiridos.
• Sustentabilidade: Desenvolvemos nossos negócios com um horizonte
estratégico que transcende os interesses econômicos imediatos,
contribuindo para o desenvolvimento econômico, meio ambiental e social,
tanto a curto como a longo prazo.
• Interesse pelas pessoas: Promovemos um entorno de trabalho
respeitoso com os nossos empregados, colaborando para sua formação
e desenvolvimento profissional. Propiciamos a diversidade de opiniões,
perspectivas, culturas, idades e gêneros no seio de nossas organizações.
• Responsabilidade Social: Aceitamos nossa responsabilidade social
corporativa, proporcionando à sociedade nossos conhecimentos,
capacidade de gestão e criatividade. Dedicamos parte dos nossos lucros
à ação social, mantendo o diálogo permanente com a sociedade para
conhecer suas necessidades e conseguir sua satisfação, de tal forma que
incremente a credibilidade e o prestígio do nosso grupo.
• Integridade: Todas as pessoas do grupo devem se comportar com
honestidade, retidão, dignidade e ética, contribuindo assim para o aumento
da confiança da sociedade na nossa empresa. A Direção do grupo agirá
com transparência e responsabilidade ante todas as partes interessadas.
A área de concessão da empresa é composta pelas regiões Norte e Noroeste
Fluminense; Baixada Litorânea; Região Serrana; Médio Paraíba e Centro
Sul do Estado, nas quais um total de 35 municípios são atendidos.
Entre eles, 22 municípios são atendidos com rede de gás canalizado. São
eles: Arraial do Cabo; Barra do Piraí; Barra Mansa; Cabo Frio; Campos
dos Goytacazes; Casimiro de Abreu; Engenheiro Paulo de Frontin; Itatiaia;
Macaé; Paraíba do Sul; Petrópolis; Piraí; Porto Real; Quatis; Resende; Rio
das Flores; Rio das Ostras, São Pedro D’Aldeia; Três Rios; Volta Redonda.
Os municípios de Carapebus e Quissamã possuem rede de passagem.
No sistema estruturante de abastecimento é construída uma rede
internamente no município, que é abastecida com GNC - Gás Natural
Comprimido, através de uma base de descompressão de gás natural.
Nesse sistema são atendidos 05 municípios: Cachoeiras de Macacu, Nova
Friburgo, Saquarema, Teresópolis e Angra dos Reis. Desde o final de 2018,
estão em curso obras para atendimento - também por este sistema - ao
munícipio de Itaperuna.
No sistema de abastecimento ponto a ponto - através do qual a entrega do
gás é feita individualmente a cada cliente - são atendidos 08 municípios:
Araruama, Iguaba Grande, Paty do Alferes, Paraty, Rio Bonito, Santo Antônio
de Pádua, Valença e Vassouras, além de Itaipava (Distrito do Município de
Petrópolis).
Municípios atendidos

2019

Com rede de gás canalizado e GNC estruturante

27

Com GNC ponto a ponto

8

Total

35

Apesar da pandemia, a Companhia começou a fornecer o gás natural
para mais de 30 novos estabelecimentos comerciais e mais de 1,1 mil
novas residências que passaram a contar com o conforto e a segurança
do serviço, a partir de 2020. Além disso, mais 2 novos postos de GNV
também passaram a ser abastecidos. Esse crescimento demonstra o
compromisso da Companhia de continuar ampliando a interiorização
da distribuição de gás e de realizar investimentos que melhoram a
infraestrutura do interior do estado.
Inegavelmente, a pandemia impactou a economia do país e do Estado,
especialmente os segmentos comercial e industrial. Ao longo do ano, 7
indústrias deixaram de ser abastecidas.
No total, 1.186 novos clientes passaram a ser atendidos com gás natural em
todos os municípios na área de concessão da Companhia. Assim, ao final do
ano, a empresa já atendia a um total de 84.110 clientes.
Número de Clientes
Residencial
Comercial

2020

2019

Variação

82.304

81.144

1.160

1.591

1.560

31

86

93

-7

127

125

2

2

2

0

84.110

82.924

1.186

Industrial
Posto de GNV
Geração Elétrica + ATR*
Total
*ATR - Acesso de terceiros à rede
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As vendas médias diárias totais de gás natural atingiram 5.850,3 Mil m3/
dia, apresentando uma redução de -6,98%, frente a 2019, quando somaram
6.289,1 Mil m3/dia.
Com um total de 2.192,06 mil m3/dia de gás vendidos em 2020, foi o mercado
convencional que teve a maior queda nas vendas (-9,8%%) frente a 2019.
Com exceção do segmento residencial, que apresentou um incremento
(11,4%) frente ao ano anterior, devido ao isolamento social que manteve as
pessoas em suas casas, todos os demais segmentos (comercial, industrial e
GNV) sofreram redução das vendas. O isolamento social também estimulou
a migração das pessoas para suas casas de veraneio e de campo, nas
regiões do interior do estado, menos populosas. Sem dúvida, a culinária
passou a ocupar mais tempo na vida das famílias em suas residências.
A redução das vendas para a Geração Elétrica chegou a 10%, devido à
menor demanda de energia em função da redução da atividade econômica
impactada pela pandemia. As vendas para esse mercado totalizaram
3.658,27 Mil m3/dia.
Vendas (mil m³/dia)

2020

2019

Residencial

18,42

16,53

11,43

Comercial

11,34

13,25

-14,42

1.612,11

1.764,12

-8,62

550,19

636,02

-13,49

Total do mercado convencional

2.192,06

2.429,92

-9,79

Geração Elétrica + ATR*

3.658,27

3.859,13

-5,20

5.850,3

6.289,05

-6,98

Industrial
Postos de GNV

Total
*ATR - Acesso de Terceiros à Rede

Variação%
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6.000,0
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Mercado Convencional

Geração Elétrica

A proposta da 4ª Revisão Quinquenal de Tarifas (2018-2022) foi enviada, no
segundo semestre de 2017, à Agência Reguladora de Energia e Saneamento
Básico do Estado do Rio de Janeiro - Agenersa, conforme determina a
cláusula sétima do contrato de concessão firmado entre a empresa e o
Estado do Rio de Janeiro, em 21 de julho de 1997.
Posteriormente, em 28/09/2018 e em 19/11/2018, foram enviados Relatórios
Complementares da 4ª Revisão Quinquenal de Tarifas, visando à adequação ao
cenário mais atual e ainda atender à solicitação do Poder Concedente, inserindo
os novos investimentos para atendimento a novas usinas termoelétricas.
Somente em 10 de março de 2021 a Agenersa realizou sessão regulatória
pública, de forma on-line, para julgamento do processo referente à quarta
revisão quinquenal tarifária (quinquênio 2018-2022).
A Naturgy elaborou, ao longo de todo o processo, ampla oferta técnica de
subsídios, estudos de consultorias especializadas e argumentos jurídicos
robustos para defender suas propostas, devidamente apresentadas à agência
reguladora. No entanto, o Conselho Diretor da casa, por maioria de votos e
uma abstenção, não acatou diversos pleitos e desconsiderou os trabalhos
apresentados por consultorias especializadas. A deliberação, publicada em
24 de março, imputou à esta Distribuidora uma redução na ordem de 84%
em sua margem tarifária. A Companhia, e seus assessores legais, entendem
que a Deliberação não coaduna com a melhor prática legal e, se necessário,
apresentará, oportunamente, seus argumentos para a reforma da decisão.
Em 26 de março, por meio do Ofício AGENERSA/SCEXEC SEI Nº320, a
Companhia foi cientificada da decisão que suspendeu os efeitos e os prazos
processuais da referida Deliberação.
O contrato de suprimento de gás firmado com a Petrobras tem vigência até
31/12/2021. Por outro lado, as Deliberações Agenersa nº 4.068 (12/02/2020)
e nº 4.142 (29/10/2020) determinaram que os futuros contratos de aquisição
de gás natural da Concessionária deverão ser submetidos para homologação
pela Agenersa.
O Governo Federal criou o programa denominado Novo Mercado de Gás. De
acordo com o governo, o objetivo é a formação de um mercado aberto, dinâmico e
competitivo, buscando a redução do preço do gás natural e, consequentemente,
o incentivo ao desenvolvimento econômico do país. O Programa é coordenado
pelo Ministério de Minas e Energia e desenvolvido em conjunto com a Casa Civil
da Presidência da República, o Ministério da Economia, a Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a Empresa de Pesquisa
Energética (EPE) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Ainda de acordo com o governo, as medidas adotadas no programa visam ao uso
mais eficiente das infraestruturas existentes, à atração de novos investimentos e
à promoção da concorrência no mercado de gás natural. Com a criação desse
novo programa no âmbito federal, tornam-se necessárias adequações das
regulações estaduais às mudanças implementadas no programa.
No âmbito do governo do estado, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento
Básico do Estado do Rio de Janeiro - Agenersa instaurou Processo Regulatório
Administrativo, a partir de consulta pública que culminou com a publicação da
Deliberação 4068 de 2020, que trata do Estudo e da Reformulação do Arcabouço
Regulatório para Autoprodutor, Autoimportador e Consumidor Livre. Embora as
companhias tenham oposto embargos à referida deliberação, após julgamento
pela Agenersa, foi emitida a Deliberação 4142 de 2020, mantendo a eficácia de
plano da Deliberação 4068/20, com pequenas alterações.
A Distribuidora segue atuando em conjunto com a Agência Reguladora,
o governo do estado e outros atores do mercado de gás carioca, visando
ao alcance da abertura do mercado, de forma transparente, respeitando
a segurança jurídica e o Contrato de Concessão. As principais regras que
constam da regulamentação da Agenersa são, dentre outras, a definição de
critérios de enquadramento de agentes livres, procedimentos para aquisição
de gás pela distribuidora por meio de chamamentos públicos e regras e
formas de remuneração relacionadas a gasodutos dedicados.
A Lei 14.134/2021, conhecida como “Nova Lei do Gás”, foi publicada no
Diário Oficial da União em 09 de abril de 2021. O texto foi sancionado sem
vetos pelo Presidente da República e traz mudanças significativas ao setor
ao substituir a Lei do Gás anterior (Lei 11.909/09).
A Companhia deu continuidade a uma série de ações alinhadas com o seu
compromisso de colocar o cliente no centro de seu modelo de negócio.
Como fator-chave de sustentabilidade, a empresa atuou alinhada com os
seguintes princípios de sua responsabilidade social corporativa:
• Os clientes estão no centro do que fazemos;
• Tratamos os nossos clientes como gostaríamos de ser tratados; e
• Gostamos de inovar para fazer o dia a dia mais fácil para nossos clientes.
Com essa visão, a empresa registrou um total de 93 mil contatos de clientes
em seus diferentes canais de relacionamento: telefone, chat, agência e
e-mail. O call center fechou o ano com um total de 51 mil chamadas de
clientes. Diante da pandemia, a empresa intensificou o atendimento nos
canais digitais, que apresentaram crescimento de 175% na comparação
com o exercício de 2019. Nos diversos canais de atendimento, a empresa
continuou fomentando a adesão à fatura on-line que já conta com a adesão
de mais de 400 mil clientes.
Portal Minha Naturgy. Através desse portal, uma série de serviços foi
facilitada como emissão de segunda via, disponibilização de código de barras
para pagamento da fatura, adesão ao recebimento de conta por e-mail e ao
débito automático. Além disso, novos serviços passaram a ser oferecidos
como a transferência de titularidade da conta, solicitar o fornecimento de gás
em um novo endereço e até mesmo efetuar o parcelamento de dívida. Tudo de
maneira automática. Ao longo de 2020, o portal recebeu a visita de mais de 1,7
milhão de usuários, convertendo-se num importante canal de relacionamento
da empresa com seus clientes. Através do chat, acessível em qualquer
dispositivo móvel, os clientes de todo o Estado do Rio de Janeiro tiveram a
oportunidade de solicitar serviços ou esclarecer suas dúvidas, das 8h às 21h.
Com uma linguagem simples e de fácil acesso, o chat contabilizou mais de
20.924 atendimentos em 2020, número 390% maior do que o alcançado em
2019. Além do aumento no volume de atendimentos, o chat recebeu 94% de
avaliações positivas no pós-atendimento. Atualmente é o segundo canal de
atendimento mais utilizado pelos clientes, ficando atrás apenas do telefone.
Atendimento Presencial. Em razão da pandemia e seguindo as orientações
dos órgãos do governo, a empresa interrompeu o atendimento presencial em
suas agências entre março e julho. Em agosto, a empresa realizou a reabertura
gradual de suas lojas, começando por Campos e Resende. As agências
seguiram protocolos rígidos de combate à Covid-19, como medição da
temperatura, uso de máscaras, redução do mobiliário no interior das agências
para cumprimento das regras de afastamento, horário diferencial para idosos e
aplicação de displays para higienização das mãos com álcool em gel ao entrar
e sair das agências. Nesse período de reabertura, a empresa contabilizou um
total de 2.699 atendimentos nas agências, número 58% menor do que em 2019.
Formação da equipe de atendimento. Buscando sempre a excelência no
atendimento, a empresa realizou a formação de toda a equipe de atendimento
durante o ano, buscando adaptação aos efeitos da pandemia. Ao longo
do ano, a empresa realizou mais de 4.700 horas de formação para 301
operadores, sendo em sua maioria através do Teams ou em formato EAD.
Diálogo com clientes. A empresa também estreitou sua parceria com as
instituições de amparo e defesa do consumidor e melhorou os prazos de
atendimentos, participando de eventos como o Procon Carioca (Municipal)
e Procon Estadual. Através de uma escuta ativa das principais queixas
de seus clientes, a empresa formou uma série de grupos de trabalho que
revisaram a jornada do cliente em diferentes processos.
Graças a esse trabalho, e ao resultado das diferentes pesquisas realizadas
ao longo do ano, mais de 150 procedimentos de atendimento ao cliente
foram revistos. O objetivo foi tornar o atendimento cada vez mais simples,
rápido e sem burocracia. Também foram revisadas todas as respostas aos
clientes, abolindo o envio de correspondência em papel e intensificando a
comunicação digital, por e-mail. Através da PA Controle, a empresa passou
a controlar os prazos de respostas das reclamações e dar feedback ao
cliente durante todo o tempo de análise do seu atendimento. Os clientes
que não ficaram satisfeitos com o atendimento em primeiro nível puderam
recorrer aos canais de segunda instância. No total, 562 clientes acionaram a
empresa por meio das suas redes sociais (271), Ouvidoria (252) e Agenersa
(39). Em todos esses canais a empresa atingiu 100% dos indicadores da
Qualidade em relação aos prazos de resposta.
A rede de distribuição de gás canalizado da região sofreu uma ampliação de 19km
frente a 2019, passando de 1.279 Km para um total de 1.298 km de extensão em 2020.
A rede está dentro de padrões internacionais de segurança e de confiabilidade.
A empresa tem um sistema de detecção preventiva que inspeciona
constantemente a rede de distribuição de gás e mantém os índices de
segurança de acordo com as mais eficientes referências internacionais e
dentro dos objetivos fixados pelo grupo Naturgy.
A empresa é certificada e assim mantém, desde 2012, um Sistema de Gestão
Ambiental em conformidade com a ISO 14001:2004. Desta forma, possui o
compromisso de desenvolver suas atividades tendo o foco na preservação
ambiental e na utilização eficiente dos recursos naturais. A partir de 2014, essa
certificação foi ampliada para todas as atividades da empresa. Em 2018, a
Certificação foi atualizada com sucesso para a versão 2015 (ISO 14001:2015).
No contexto dessa certificação, as regras e práticas ambientais da empresa
pautam suas ações visando garantir a prevenção de contaminação mediante
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a melhoria continuada; o emprego das melhores técnicas disponíveis e o
controle e a minimização dos riscos ambientais.
Além disso, atua difundindo o conhecimento de temas e ações sustentáveis
e de preservação e proteção ao meio ambiente. Assim, a empresa
realiza treinamentos e ações de conscientização e segurança no ambiente
de trabalho, envolvendo seus colaboradores e prestadores de serviços
terceirizados. Em 2020 foram realizados 04 treinamentos. Mesmo com a
adoção do sistema de trabalho home office, as ações se mantiveram com o
envio de diversos comunicados aos colaboradores, visando conscientizá-los
sobre temas ambientais distintos, tais como: aspectos e impactos ambientais;
gestão de resíduos e reciclagem; redução da poluição; economia circular;
biodiversidade e mudanças climáticas, entre outros.
As emissões atmosféricas de carbono são uma das principais
preocupações e focos de atenção. Por isso, a empresa busca tornar seus
processos e atividades cada vez mais eficientes. Uma das ações contínuas
adotadas é a renovação da sua rede de distribuição de gás substituindo o ferro
fundido por polietileno (material mais eficiente e com menor fator de emissão).
A empresa também vem realizando ações de conscientização quanto ao uso
de energia; utilização de equipamentos elétricos mais eficientes; redução no
consumo de diesel e gasolina da sua frota de veículos; além da substituição
de lâmpadas comuns por lâmpadas LED, mais eficientes e do incentivo uso
de combustíveis mais limpos, como o GNV. Todas essas ações em conjunto
levaram a uma redução de 21,36% nas Emissões Diretas de Gases de
Efeito Estufa (Escopo 1) entre os anos de 2017 e 2020.
Ao longo do ano, também foram realizadas campanhas e ações de
Economia Circular buscando reduzir os impactos negativos decorrentes de
sua atuação, tais como: redução no consumo de água e energia; fomento ao
consumo de GNV e etanol no lugar de gasolina; ecolavagem dos veículos
da frota (lavagem sem uso de água); compostagem de resíduos orgânicos;
reciclagem de resíduos e redução no consumo de papel.

R$ 4.011 mil. Para novas redes de alta pressão, foram destinados R$ 157
mil. Esses investimentos são dedicados principalmente ao fornecimento a
indústrias e comércios de grande porte. As novas redes de média e baixa
pressão atendem aos clientes residenciais e pequenos comércios. Em 2020,
elas receberam um total de R$ 7.037 mil em investimentos, ampliando-se o
fornecimento aos clientes destes segmentos e buscando-se reduzir, a cada
ano, a dependência dos clientes industriais.
Variação
Investimentos R$ mil
2020
2019
%
Investimento total em redes

12.563

8.239

52,48

Investimentos tangíveis1

15.061

21.332

-29,40

Investimentos intangíveis2
Total

-

329

-100

27.625

29.899

-7,61

1 Máquinas/Equipamentos/ERMs/Veículos/etc.
2 Tecnologia da informação

98.177

100.000
80.000
60.000

Com foco na Educação, na Gastronomia e no Meio Ambiente, a empresa
é comprometida com a sociedade e desenvolve seu programa de
responsabilidade social apoiando ações e patrocínios que promovem
a geração de emprego e renda. São iniciativas que geram valor para a
sociedade e reforçam o compromisso social da empresa.
Em 2020, a Ceg Rio apoiou, pelo décimo ano consecutivo, o Rio Gastronomia,
maior evento de gastronomia do Brasil. Desta vez, por conta da pandemia,
o evento aconteceu em um formato totalmente novo, com um hub de
conteúdos on-line: soluções criativas e experiências que estão disponíveis
para o público até junho de 2021. O Rio Gastronomia reúne os melhores
chefs e restaurantes da cidade com o objetivo de valorizar e alavancar a
retomada do setor. São diversas ações, entre aulas, lives e talks.

46.533

66.332

40.000

29.899

27.625

2019

2020

20.000

A empresa manteve sua atuação com foco na celebração de acordos
judiciais, especialmente nos Juizados Especiais Cíveis. Nessas demandas,
o modelo de atuação representou, em 2020, uma redução de custos de
aproximadamente, R$ 92 mil, tendo por parâmetro os valores das causas
nos processos em que se concluíram os acordos. Vale destacar o êxito na
celebração de acordos (judiciais e extrajudiciais) visando à recuperação
de dívidas, aos valores associados à reparação de avarias causadas por
terceiros na rede de distribuição e aos casos de recuperação judicial. Em
2020, o montante recuperado chegou a cerca de R$ 546 mil, nos segmentos
residencial e de pequenos comércios.
A área de Compliance mantém a gestão e monitoramento de sistema
independente de canal de denúncias, desde 2019, possibilitando o registro
e rastreabilidade de denúncias, de forma autônoma e externa, garantindo
a confidencialidade e o anonimato dos denunciantes. Em 2020, tiveram
continuidade os treinamentos sobre o Programa de Compliance, Código de
Ética e práticas internas associadas, para todos os colaboradores, realizados
de forma remota e on-line. Foi implantado o Programa de Privacidade de
Dados em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados, cuja fase de
monitoramento tem início em 2021. Desde o final de 2019, a empresa vem
divulgando sua Política Global de Proteção de Dados Pessoais, também
tendo sido realizado em 2020 treinamento virtual sobre o tema através de
Live e curso on-line. Mais uma vez, todos os fornecedores foram contatados
para reafirmarem seus compromissos com o Programa de Compliance da
Empresa e, ainda, com o sigilo e confidencialidade das informações e dados
pessoais tratados.
Ao final de 2020, a Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada na Alerj,
desde 2019, para averiguar o serviço público concedido de distribuição
de gás canalizado no Estado do Rio de Janeiro, foi encerrada com a
apresentação e aprovação do Relatório Final, pendente de aprovação pelo
plenário da Assembleia Legislativa. Nesse relatório, a maioria das sugestões
parlamentares é direcionada às autoridades governamentais, não identificando
nenhuma irregularidade na prestação do serviço concedido à Companhia. Ao
longo dos trabalhados realizados pela Alerj, a Companhia demonstrou o seu
comprometimento e expertise na prestação do serviço público concedido do
fornecimento de gás canalizado, promovendo a universalização do serviço e
a dignidade da pessoa humana em todo o Estado do Rio de Janeiro.
A Companhia ajuizou uma ação judicial com pedido de tutela provisória de
urgência antecipatória contra a Agenersa, com o objetivo de implementar
a revisão automática e imediata da tarifa de gás natural, a partir de
01.11.2020, com base na estrutura tarifária apresentada à Agenersa. Isso
porque a Agenersa negou a revisão da tarifa, que é prevista no contrato de
concessão e implica no pass trough do custo do gás, alegando de forma
equivocada, estar em desacordo com a Lei 8.769/20. O pedido foi deferido
pelo magistrado, possibilitado o repasse às tarifas, considerando o reajuste
desde 01 de novembro de 2020. O processo terá seguimento podendo a
agência reguladora recorrer da referida decisão.
A Companhia também ajuizou uma ação judicial com pedido de tutela
provisória de urgência antecipatória contra a Agenersa, com o objetivo de
afastar e desconstituir artigos de deliberações proferidas pela Agenersa,
oriundas de processo regulatório instaurado para verificar o cumprimento,
pela Companhia, de obrigações constantes do 3º Termo Aditivo ao Contrato
de Concessão. Nas referidas Deliberações, há ilegalidades e determinações
que impactam na 4ª Revisão Tarifária (ciclo 2018-2022). Ainda não há
decisão quanto ao pedido de tutela provisória formulado pela concessionária.
O Estado do Rio de Janeiro - ERJ moveu uma ação judicial visando a cobrança
de cerca de R$ 42 milhões, referentes: (i) à atualização de valores de duas
parcelas previstas no 3° Termo Aditivo do Contrato de Concessão; (ii) aos
créditos que a Companhia detinha em face do ERJ (pelo fornecimento não
pago de gás para diversos órgãos públicos estaduais) que foram compensados
com parte do valor da terceira parcela prevista no referido Aditivo; e (iii) o
custo financeiro pelo adiantamento do pagamento pela Companhia da terceira
parcela do referido Aditivo. O pedido do ERJ foi julgado improcedente em
primeira instância, sendo reconhecida na sentença a boa-fé da Companhia;
má-fé do ERJ por pretender obter vantagem indevida após já ter recebido as
parcelas previstas do referido Aditivo; e a necessidade de respeitar o acordo
firmado com o ERJ na oportunidade da assinatura do referido Aditivo, que
não previa atualização monetária e autorizava a compensação de créditos
da Companhia. O ERJ recorreu da decisão, cujo processo terá seguimento.
Mesmo durante a pandemia, a empresa investiu em 2020 um total de
R$ 27.625 mil, realizando obras para ampliação do fornecimento de gás
(novas redes de distribuição) e, ainda, a manutenção necessária à segurança
da rede, que é um dos mais importantes e essenciais compromissos
assumidos na prestação de seu serviço.
A maior parte dos investimentos foi destinada às redes de distribuição de
gás (R$ 12.563 mil), valor 53% superior ao investido em 2019 (R$ 8.239
mil). Na renovação dessas redes (manutenção), foi investido um total de

0
2016

Conta de Resultados
(R$ mil)
Receita líquida das
vendas e serviços

2017

2018

2020

2019

Variação
(R$)

Variação
(%)

2.182.934

2.733.385

-550.451

-20,14%

Lucro bruto

249.599

273.863

-24.264

-8,86%

Lajida (Ebitda)

233.561

227.745

5.816

2,55%

Lucro operacional

193.556

187.881

5.675

3,02%

Lucro líquido do
exercício

124.647

110.042

14.605

13,27%

Margem Bruta

11,43%

10,02%

2020

2019

Variação
(R$)

Variação
(%)

Lajida (R$ mil)

233.561

227.745

5.816

2,55%

Lucro líquido do
exercício

LAJIDA

124.647

110.042

14.605

13,27%

Tributos sobre o
lucro (IR/CSLL)

57.307

47.082

10.225

21,72%

Resultado financeiro

11.602

30.757

-19.155

-62,28%

Depreciação e
amortização

40.005

39.864

141

0,35%

A informação relativa ao Ebitda/Lajida está de acordo com a forma de cálculo
determinada pela Instrução Normativa 527/2012 CVM.
O Banco Central manteve a política monetária de redução da taxa Selic,
passando a taxa de 4,50%, em 2019, para 2,00%, em 2020. Assim, a
Companhia apresentou em 2020 um menor custo financeiro, impactado
principalmente pela redução da taxa Selic.
O resultado financeiro apresentou, em 2020, o valor negativo de R$11.602
(expurgando o JCP) frente ao valor negativo de R$ 30.757 mil em 2019. O
endividamento da empresa, que era de 49% em 2019, passou para 47% em
2020, mantendo-se praticamente em linha.
Ao longo de 2020, a empresa manteve a estrutura de financiamentos
necessários à realização dos seus investimentos e cumprimento de suas
obrigações. Apesar do cenário adverso atravessado ao longo do ano,
impactado pelos efeitos da pandemia, a Companhia adotou medidas
conservadoras visando a proteção do caixa, com a captação de recursos e
a renovação de linhas de crédito que tinham vencimento no curso de 2020.
Nesse sentido, a Companhia não enfrentou dificuldades em função de sua
solidez e da boa classificação de risco avaliada pelo mercado.

Não circulante
Tributos a recuperar (Nota 8)
Depósitos judiciais (Nota 17)
Ativos fiscais diferidos (Nota 9)
Outros ativos
Intangível (Nota 11)
Ativos de direito de uso (Nota 12.1)
Total do ativo

2020

2019

180.275
232.259
43.433
841
1.522
458.330

83.418
206.726
57.302
396
1.157
348.999

Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente
- Categoria Distribuidores de gás. A Companhia recebeu esse prêmio
que é a mais completa avaliação da qualidade dos serviços ao cliente no
Brasil. Anualmente, o reconhecimento promove uma justa homenagem às
empresas que se preocupam e mantêm um compromisso com a excelência
na qualidade do seu relacionamento com os consumidores.
XX Prêmio ABT 2020 - Os cases “Comunicação Integrada: o desafio do
engajamento em tempos de pandemia” e “Dia Solidário - Educação de
Qualidade para Jovens Carentes” foram premiados na 20ª edição do Prêmio
ABT, nas categorias “Campanhas de Comunicação” e “Responsabilidade
Social”, respectivamente. O estudo de Comunicação Integrada, que recebeu
prata, abordou os desafios de informar e atender os diferentes públicos da
empresa. Já o case do Dia Solidário foi vencedor, recebendo o troféu ouro,
e mostrou como a iniciativa tem ajudado na formação de centenas de jovens
carentes no Brasil e no mundo.
Prêmio Os Melhores do Ano - Promovido pelo Sindicado da Indústria
de Reparação de Veículos e Acessórios (Sindirepa) do Rio de Janeiro, foi
concedido à Presidente da Companhia e Country Manager Brasil, Katia
Repsold, pela atuação da empresa em prol do GNV. O Estado do Rio é
o único do país que garante a oferta de GNV em toda sua extensão,
sendo possível percorrer toda a sua extensão territorial com o GNV, sem a
necessidade de utilização de combustível alternativo.
Prêmio Zendesk CX Awards - Categoria Favorito da Comunidade de CX.
O portal de serviços da empresa, Minha Naturgy, recebeu o Prêmio Zendesk
CX Awards na categoria Favorito da Comunidade de CX. O trabalho para pôr
em prática essa nova forma de interagir com o cliente começou em 2018.
O Minha Naturgy é apenas um exemplo de sucesso entre os muitos outros
projetos de transformação digital em andamento na empresa.
Top Employers - Por mais um ano, a Companhia recebeu a certificação “Top
Employers 2020”, que reconhece a excelência nas condições de carreira
oferecidas pela empresa a seus colaboradores. O reconhecimento tem um
peso internacional muito forte. O instituto Top Employers certifica somente os
melhores empregadores do mundo a partir de uma rigorosa metodologia de
avaliação. A certificação demonstra que a empresa é excelente empregadora,
reforçando os processos de atração, retenção e engajamento de talentos.
Em 2020, o anuário Valor Grandes Grupos 2020, do jornal “Valor
Econômico”, coloca a empresa no 93º lugar entre os 200 maiores grupos
empresariais do país em 2019, com base nos balanços financeiros. Na
relação das 334 Melhores da Revista Época, a empresa está no 182º lugar
e no indicador de gestão “Retorno Líquido Sobre o Capital” e “Caixa para o
Dia a Dia” a empresa está em 20º lugar.
O anuário Melhores & Maiores, da revista Exame, um dos mais respeitados
rankings corporativos do País, inclui a Ceg Rio entre as 1000 Maiores
Empresas do Brasil.
Na relação das 500 Maiores - Vendas, a Ceg Rio está no 353º lugar. Na
classificação 500 Maiores, o anuário indica a Ceg Rio na 19ª posição entre
Os Maiores Dividendos.

Em 31 de dezembro de 2020, o capital social da empresa estava representado por 1.995.022.644 ações (665.007.548 ordinárias e 1.330.015.096
preferenciais) todas nominativas e sem valor nominal, de propriedade dos seguintes acionistas:
Quantidade de Ações
(1.995.022.632)*

Acionistas

Ordinárias
468.575.702
468.575.701
1
22.256.472
174.175.374
665.007.548

Naturgy (grupo)
Naturgy Distribución Latinoamérica S/A
Naturgy SDG
Pluspetrol Energy AS
Gaspetro
Totais

Capital
Social (%)

Preferenciais
720.345.159
720.345.159
0
37.594.206
572.075.712
1.330.015.077

59,59
59,59
0
3
37,41
100

Quantidade de Ações
(%)
Capital Votante
(Ordinárias)
Preferenciais
70,46
54,2
70,46
54,2
0
0
3,35
2,8
26,19
43
100
100

Ao longo de 2020, não houve alteração no quadro acionário da empresa.
A distribuidora, que não possui sociedades por ela controladas, manteve em 2020 a contratação da prestação de serviços de auditoria externa contábil pela
E&Y Auditores Independentes S/S.
A Diretoria

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6)
Contas a receber de clientes (Nota 7)
Tributos a recuperar (Nota 8)
Despesas antecipadas
Outros ativos

Em dezembro de 2019, os acionistas aprovaram a data de 30 de julho de
2020 para o pagamento de juros sobre o capital próprio e primeira parcela
de dividendos relativos àquele ano. No mês de maio de 2020, considerando
o cenário desfavorável causado pela pandemia, os referidos pagamentos
foram adiados para o mês de dezembro, quando foram efetuados. A medida
conservadora visou garantir a proteção do caixa da Companhia no momento
de maior atenção e observação dos efeitos da crise global.
No dia 03 de dezembro de 2020, foi aprovado na Assembleia Geral
Extraordinária de Acionistas o pagamento dos juros sobre capital próprio,
no valor bruto R$ 13.935.032,46 (0,00698490 bruto por ação) o que
representará, após impostos, juros líquidos no valor de R$ 11.844.777,59.
O pagamento será efetuado, em 30 de julho de 2021, a todos os acionistas
titulares das ações da Companhia na data de sua aprovação pela AGE.
O valor aprovado relativamente aos juros sobre o capital próprio, acrescido
de R$ 19.317.129,51 referente aos dividendos propostos, que corresponde a
27% (vinte e sete por cento) do lucro líquido do exercício, após as deduções
legais, foi registrado atendendo-se ao disposto no estatuto da empresa, que
prevê dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro
do exercício.
Assim, o saldo remanescente, no valor de R$ 91.396 mil, terá a destinação
atribuída pela Assembleia Geral de Acionistas, a ser realizada no mês de
abril de 2021.

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores (Nota 13)
Obrigações por arrendamento (Nota 12.2)
Empréstimos e financiamentos (Nota 14)
Tributos a recolher (Nota 15)
Contas a pagar a partes relacionadas (Nota 10)
Dividendos e JCP a pagar (Nota 10)
Demais contas a pagar
Não circulante
Empréstimos e financiamentos (Nota 14)
Obrigações por arrendamento (Nota 12.2)
Provisão para contingências (Nota 17)
Débitos restituíveis

8.913
9.571
2.238
2.861
23.153
23.695
18
18 Total do passivo
34.322
36.145 Patrimônio líquido (Nota 16)
Capital social
635.221
651.465
Reserva de capital
390
873
Reservas de lucros
669.933
688.483 Total do patrimônio líquido
1.128.263 1.037.482 Total do passivo e patrimônio líquido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2020

2019

237.061
424
5.459
56.850
350
31.162
800
332.106

231.254
507
197.839
27.546
320
27.056
1.429
485.951

350.000
6
16.131
1.966
368.103
700.209

160.000
410
17.036
2.101
179.547
665.498

161.419
161.419
90
90
266.545
210.475
428.054
371.984
1.128.263 1.037.482

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2020
2019
Receita líquida (Nota 19)
2.182.934 2.733.385
Custo do serviço prestado (Nota 20)
(1.933.335) (2.459.522)
Lucro bruto
249.599
273.863
Despesas de vendas, administrativas e gerais
(Nota 22)
(49.286)
(77.203)
Outras receitas e despesas, líquidas (Nota 23)
(6.757)
(8.779)
Lucro operacional
193.556
187.881
Receitas financeiras
4.952
6.263
Despesas financeiras
(16.554)
(37.020)
Resultado financeiro, líquido (Nota 24)
(11.602)
(30.757)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
181.954
157.124
Imposto de renda e contribuição social - correntes
(Nota 15.b)
(56.765)
(46.445)
Imposto de renda e contribuição social - diferidos
(Nota 15.b)
(542)
(637)
Lucro líquido do exercício
124.647
110.042
Quantidade de lote de mil ações em circulação
1.995.023 1.995.023
Lucro líquido básico por lote de mil ações
0,06248
0,05516
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2020
2019
Lucro líquido do exercício
124.647
110.042
Total do resultado abrangente do exercício
124.647
110.042
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Em 31 de dezembro de 2018
Reversão da reserva de expansão
Dividendos adicionais aprovados
Lucro líquido do exercício
Instrumentos financeiros
Destinação do lucro:
Reserva legal
Juros sobre o capital próprio (R$9,3959 por lote de mil ações)
Dividendos propostos (R$5,5749 por lote de mil ações) a definir em AGOE
Destinação de resultado a definir em AGOE (abril/2020)
Em 31 de dezembro de 2019
Reserva especial
Dividendos adicionais aprovados
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro:
Juros sobre o capital próprio (R$ 6,9849 por lote de mil ações)
Dividendos propostos (R$ 9,6826 por lote de mil ações) a definir em AGOE
Destinação de resultado a definir em AGOE (abril/2021)
Em 31 de dezembro de 2020

Capital
social
161.419
-

Reserva de capital incentivos fiscais
90
-

161.419
-

90
-

Expansão
Legal Especial
100.674 30.465
33.794
(11.501)
(33.794)
-

Lucros
acumulados
11.501
110.042
(839)

Outros resultados
abrangentes
(839)
839

Total
370.678
(78.869)
110.042
-

53.692
-

89.018
89.018
(53.692)
(35.326)
-

(1.819)
(18.745)
(11.122)
(89.018)
124.647

-

(35.326)
124.647

161.419
90
89.173 32.284
53.692
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

91.396
91.396

(13.934)
(19.317)
(91.396)
-

-

(13.934)
(19.317)
428.054

89.173
-

1.819
32.284
-

Reserva de lucros
Dividendo adicional
proposto
45.075
(45.075)
-

(18.745)
(11.122)
371.984
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Ceg Rio S.A.
CNPJ/MF Nº 01.695.370/0001-53

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Informações gerais
A CEG RIO S.A. (a “Companhia” ou “CEG RIO”) é uma sociedade
anônima de capital fechado e tem como objetivo, no âmbito de sua
concessão (Nota 18.2), operar os serviços públicos de gás, de qualquer
tipo e origem, fora da região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro,
e explorar, com exclusividade, a distribuição de gás canalizado, bem
como todas as atividades correlatas, compatíveis com a natureza do
serviço de distribuição de gás.
A concessão obtida junto à Agência Reguladora de Energia e
Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA tem o
prazo de 30 anos, contados a partir de 21 de julho de 1997, prorrogáveis,
a critério exclusivo do Estado do Rio de Janeiro, por igual período de
tempo e por uma única vez.
A área de concessão da CEG RIO inclui as regiões Norte-Fluminense,
Noroeste-Fluminense, Baixada Litorânea, Serrana, Médio Paraíba,
Centro-Sul e a Baía da Ilha Grande, todas no Estado do Rio de Janeiro.
De acordo com o contrato de concessão, a CEG RIO deverá cumprir
determinações requeridas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro
(Poder Concedente). O não cumprimento das referidas determinações
sujeitará a Companhia a penalidades que vão desde a advertência até a
extinção da concessão.
As principais determinações são:
• Realizar, por sua conta e risco, as obras ou outras intervenções
necessárias à prestação dos serviços concedidos, mantendo e
repondo os bens e operando as instalações e equipamentos, de modo
a assegurar a qualidade dos serviços;
• Manter as instalações e equipamentos existentes e futuros, promover
o registro e inventário permanente dos bens vinculados à concessão,
zelando pela sua integridade;
• Manter cobertura de seguros, por valores adequados de reposição,
dos bens vinculados à concessão, contratando, pelo menos, os
seguros de danos materiais e de responsabilidade civil por danos
causados a terceiros;
• Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à adequada
prestação dos serviços;
• Indenizar os danos decorrentes da prestação dos serviços;
• Atingir as metas de qualidade e segurança, constantes do Anexo II ao
Contrato de Concessão, nos prazos e condições fixados;
• Manter, a todo e qualquer tempo, a sede da Companhia no Estado do
Rio de Janeiro.
A Companhia entende que as determinações estipuladas no contrato
de concessão mencionadas acima têm sido cumpridas adequadamente.
A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela
Administração da Companhia em 19 de abril de 2021.
1.1. Deliberação AGENERSA
A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio
(Agenersa) publicou no Diário Oficial do Estado a Deliberação 3.862/2019,
que estabelece diretrizes para o novo marco regulatório para o mercado
livre de gás no Rio de Janeiro. Com a divulgação, o Estado passa a ser o
primeiro do País a se enquadrar às novas regras da Resolução nº 16, de 24
de junho de 2019, do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), que
estabeleceu diretrizes e aperfeiçoamentos de políticas energéticas voltadas
à promoção da livre concorrência no mercado de gás natural.
Os principais impactos fiscais sobre a nova operação é a incidência
de ISS (impostos sobre serviços) apenas para a térmica instalada no
município do Rio de Janeiro. Em relação ao ICMS não há mudanças
significativas a respeito dos percentuais já praticados.
Vale destacar que, com a mudança da Deliberação 3.862/2019 referente
à modalidade de venda para o mercado termoelétrico, onde passou a ser
considerado como cliente livre (ATR). Na condição de consumidor livre, uma
das termelétricas que anteriormente comprava o gás de uma distribuidora
passou a negociar o gás e comprá-lo diretamente da Petrobras, desta forma
houve redução no volume de gás vendido pela Companhia, uma vez que
anteriormente esta comprava o gás e o revendia (na condição de distribuidora).
Neste novo cenário, a Companhia passou, contudo, a cobrar pelo transporte
do gás por sua malha, uma vez que o cliente não está diretamente conectado
à Petrobras. Cabe ressaltar que não há impacto significativo no lucro bruto da
Companhia, uma vez que esta cobra pelo serviço de transporte (que é seu
core e onde sempre esteve sua margem) e agora não mais arca com o custo
de compra do gás e risco de crédito sobre vendas de gás a termelétrica.
1.2. Impactos da COVID-19
Com a declaração da Organização Mundial da Saúde (“OMS”)
classificando o surto da COVID-19 como uma pandemia, os Governos
Federais, Estaduais e Municipais foram compelidos a adotar medidas
mais rígidas para conter o avanço do vírus. A principal medida adotada
consiste no isolamento social, acarretando impactos nas atividades
econômicas, causando incertezas e reduzindo a necessidade energética
do Brasil, podendo impactar segmento de Distribuição de Gás Natural.
Sob o aspecto econômico, as entidades governamentais vêm
implementando diversas medidas de auxílio econômico e financeiro, tais
como o diferimento do recolhimento de alguns impostos, isenção de IOF
para empréstimos e financiamentos pelo prazo de 90 dias, prorrogação
de prazos para entrega de obrigações acessórias, entre outras.
Diante de tal cenário, a Companhia revisou suas análises e projeções,
de forma a identificar possíveis impactos da Covid-19 para o período
de doze meses findo em 31 de dezembro de 2020, incluindo mas não
se limitando a: i) desempenho da demanda de gás, ii) impactos nos
indicadores de perdas, arrecadação e inadimplência; iii) variação dos
indicadores macroeconômicos; iv) fluxo de caixa no curto e médio prazo
e v) redução do valor recuperável de ativos não financeiros. Com relação
ao período analisado, o principal impacto observado, até 31 de dezembro
de 2020, foi a redução na taxa de arrecadação do período, quando
comparado ao mesmo período de 2019. Como medida a Companhia
realizou uma provisão complementar da inadimplência.
A Administração entende que as medidas adotadas garantem
a continuidade da operação, permitindo a Companhia manter o
compromisso de fornecer gás natural de forma segura e contínua a todos,
com qualidade de atendimento e preservando a saúde de seus clientes.
Dentre as medidas adotadas pela Companhia, podemos destacar:
Criação do Comitê de Crise
A Companhia instituiu o Comitê de Crise COVID-19. A proposta do
Comitê é acompanhar os principais indicadores (qualitativo e quantitativo)
da Companhia possibilitando, se necessária, uma reformulação nas
medidas adotadas.
Suspensão de cortes de fornecimento
Seguindo as determinações legais, em especial as normativas da Lei 8.769/20,
que vedou a suspensão do fornecimento de gás natural, mesmo em casos de
inadimplência de consumidores residenciais e aqueles classificados como: (i)
MEIs (Microempreendedores Individuais); (ii) Micro e Pequenas Empresas;
e aos optantes pelo regime de arrecadação de tributos denominado Simples
Nacional (Lei Complementar Federal 123, de 14 de dezembro de 2006),
a Companhia suspendeu o corte por inadimplência do fornecimento de
gás natural canalizado, abrangendo aproximadamente oitenta e quatro mil
clientes. Os cortes serão realizados somente em casos de emergência,
como escapamentos. A medida vale para residências, pequenos comércios,
microempreendedores individuais e serviços médico-hospitalares.
Redução de tarifas
A Companhia reduziu as tarifas de gás natural no Rio de Janeiro a partir
de 1º de agosto de 2020, em função da redução do custo de aquisição
do gás natural fornecido pela Petrobras. Os percentuais médios de
redução na área da Ceg Rio (interior do estado do Rio) serão em torno
de 6,9% para o segmento residencial; 9,6% para o comercial; 14,2% a
18,6% para o industrial e 19,2% para GNV.
Segurança para os clientes
O atendimento presencial nas agências físicas e móveis foi suspenso.
Os clientes podem solicitar serviços por meio do nosso site www.
minhanaturgy.com.br e pelas páginas no Facebook (facebook.com/
naturgybrasil), Instagram (instagram.com/naturgybrasil) e Twitter
(twitter.com/naturgybrasil). Solicitações de emergência continuam sendo
atendidas pelo 0800-024-0197. Além disso, foi lançada campanha para
aumentar a adesão de clientes para o débito automático e a fatura online.
Serviços essenciais
As áreas operacionais da Companhia, que atuam no monitoramento
de toda a rede de gás canalizado, assim como equipes técnicas
de atendimento, continuam trabalhando 24 horas por dia, mas com
cuidados redobrados de higiene e seguindo os planos de contingência.
A estrutura de fornecimento de GNV aos postos segue normalmente,
para atender aos profissionais de serviços essenciais que ainda
precisam deslocar-se pela cidade.
Leitura facilitada
A Companhia lançou o serviço de leitura facilitada, com o objetivo de
contribuir para a redução de circulação de pessoas em condomínios e
casas; além de incentivar a procura pelos serviços online. A ideia é que
o cliente faça a leitura do seu consumo diretamente no medidor e envie
as informações por meio do portal Minha Naturgy.
2. Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas
demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram
aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados,
salvo disposição em contrário.
2.1. Base de preparação
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem
os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
Essas demonstrações evidenciam todas as informações relevantes
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão
consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo
histórico como base de valor, que, no caso de outros ativos e passivos
financeiros, é ajustado para refletir a mensuração ao valor justo.
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas
estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento
por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação
das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de
julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas
quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações
financeiras, estão divulgadas na Nota Explicativa nº 3.

2.2. Moeda funcional
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados
usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Empresa
atua (“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras da Companhia
estão apresentadas em R$, que é a moeda funcional e, também, a
moeda de apresentação da Companhia.
As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda
funcional utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações
ou da avaliação, nas quais os itens são remensurados. Os ganhos e
as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da
conversão pelas taxas de câmbio do final do ano, referentes a ativos
e passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na
demonstração do resultado.
2.3. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos
bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez
com vencimentos originais de até três meses, ou menos, que são
prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e com
um risco insignificante de mudança de valor.
2.4. Instrumentos financeiros
Um instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um ativo
financeiro de uma entidade e a um passivo financeiro ou instrumento
patrimonial de outra entidade
2.4.1.Ativos financeiros
Reconhecimento inicial e mensuração
Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como
subsequentemente mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio
de outros resultados abrangentes e ao valor justo por meio do resultado.
A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende
das características dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e do
modelo de negócios do Grupo para a gestão desses ativos financeiros.
Com exceção das contas a receber de clientes que não contenham um
componente de financiamento significativo ou para as quais a Companhia
tenha aplicado o expediente prático, a Companhia inicialmente mensura
um ativo financeiro ao seu valor justo acrescido dos custos de transação,
no caso de um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio
do resultado. As contas a receber de clientes que não contenham
um componente de financiamento significativo ou para as quais a
Companhia tenha aplicado o expediente prático, são mensuradas pelo
preço de transação determinado de acordo com o CPC 47.
Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo custo
amortizado ou pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes,
ele precisa gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos
de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Essa
avaliação é executada em nível de instrumento. Ativos financeiros com
fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos de principal
e de juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do
resultado, independentemente do modelo de negócio adotado.
Mensuração subsequente
Para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são
classificados em quatro categorias:
• Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida);
• Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes com reclassificação de ganhos e perdas acumulados
(instrumentos de dívida);
• Ativos financeiros designados ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes, sem reclassificação de ganhos e perdas
acumulados no momento de seu desreconhecimento (instrumentos
patrimoniais); e
• Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado.
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado (instrumentos de dívida)
Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente
mensurados usando o método de juros efetivos e estão sujeitos a
redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos no
resultado quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta redução
ao valor recuperável.
Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes (instrumentos de dívida)
Para os instrumentos de dívida ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes, a receita de juros, a reavaliação cambial e as
perdas ou reversões de redução ao valor recuperável são reconhecidas
na demonstração do resultado e calculadas da mesma maneira que os
ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado. As alterações
restantes no valor justo são reconhecidas em outros resultados
abrangentes. No momento do desreconhecimento, a mudança
acumulada do valor justo reconhecida em outros resultados abrangentes
é reclassificada para resultado.
Ativos financeiros designados ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes (instrumentos patrimoniais)
No reconhecimento inicial, a Companhia pode optar, em caráter
irrevogável, pela classificação de seus instrumentos patrimoniais
designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes
quando atenderem à definição de patrimônio líquido nos termos do CPC
39 - Instrumentos Financeiros: Apresentação e não forem mantidos
para negociação. A classificação é determinada considerando-se cada
instrumento especificamente.
Ganhos e perdas sobre esses ativos financeiros nunca são reclassificados
para resultado. Os dividendos são reconhecidos como outras receitas na
demonstração do resultado quando constituído o direito ao pagamento,
exceto quando a Companhia se beneficia desses proventos a título de
recuperação de parte do custo do ativo financeiro, caso em que esses
ganhos são registrados em outros resultados abrangentes.
Instrumentos patrimoniais designados ao valor justo por meio de
outros resultados abrangentes não estão sujeitos ao teste de redução
ao valor recuperável.
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são apresentados
no balanço patrimonial pelo valor justo, com as variações líquidas do
valor justo reconhecidas na demonstração do resultado.
Essa categoria contempla instrumentos derivativos e investimentos
patrimoniais listados, os quais a Companhia não tenha classificado
de forma irrevogável pelo valor justo por meio de outros resultados
abrangentes. Dividendos sobre investimentos patrimoniais listados
são reconhecidos como outras receitas na demonstração do resultado
quando houver sido constituído o direito ao pagamento.
Desreconhecimento
Um ativo financeiro (ou, quando aplicável, uma parte de um ativo
financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros semelhantes) é
desreconhecido quando:
• Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiraram; ou
• A Companhia transferiu seus direitos de receber fluxos de caixa do
ativo ou assumiu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de
caixa recebidos sem atraso significativo a um terceiro nos termos de
um contrato de repasse e (a) a Companhia transferiu substancialmente
todos os riscos e benefícios do ativo, ou (b) a Companhia nem
transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios
do ativo, mas transferiu o controle do ativo.
Quando a Companhia transfere seus direitos de receber fluxos de
caixa de um ativo ou celebra um acordo de repasse, ela avalia se, e
em que medida, reteve os riscos e benefícios da propriedade. Quando
não transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios
do ativo, nem transferiu o controle do ativo, a Companhia continua a
reconhecer o ativo transferido na medida de seu envolvimento continuado.
Nesse caso, a Companhia também reconhece um passivo associado. O
ativo transferido e o passivo associado são mensurados em uma base
que reflita os direitos e as obrigações retidos pela Companhia.
O envolvimento contínuo sob a forma de garantia sobre o ativo transferido
é mensurado pelo menor valor entre: (i) o valor do ativo; e (ii) o valor
máximo da contraprestação recebida que a entidade pode ser obrigada
a restituir (valor da garantia).
2.4.2. Passivos financeiros
Reconhecimento inicial e mensuração
Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial,
como passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado, passivos
financeiros ao custo amortizado ou como derivativos designados como
instrumentos de hedge em um hedge efetivo, conforme apropriado.
Todos os passivos financeiros são mensurados inicialmente ao seu valor
justo, mais ou menos, no caso de passivo financeiro que não seja ao
valor justo por meio do resultado, os custos de transação que sejam
diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro.
Os passivos financeiros são desreconhecidos quando a obrigação
especificada no contrato for liquidada, cancelada ou expirar.
Mensuração subsequente
Para fins de mensuração subsequente, os passivos financeiros são
classificados em duas categorias:
• Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado; e
• Passivos financeiros ao custo amortizado.
A mensuração de passivos financeiros depende de sua classificação,
conforme descrito abaixo:
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado incluem
passivos financeiros para negociação e passivos financeiros designados
no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado.
Passivos financeiros são classificados como mantidos para negociação
se forem incorridos para fins de recompra no curto prazo.
Para os passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado, os
ganhos ou perdas são reconhecidos na demonstração do resultado.
Os passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao
valor justo por meio do resultado são designados na data inicial de
reconhecimento e somente se os critérios do CPC 48 forem atendidos.
Passivos financeiros ao custo amortizado (empréstimos e financiamentos)
Após o reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos contraídos
e concedidos sujeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo
custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetiva.
Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando os passivos são
baixados, bem como pelo processo de amortização da taxa de juros efetiva.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2020
2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido antes do imposto de renda e da
contribuição social
181.954
157.124
Ajustes
Amortizações do intangível
39.522
39.306
Depreciação ativo por direito de uso
483
558
Provisão para contingências
(1.407)
(270)
Atualização das contingências
502
793
Juros provisionados e não pagos
15.575
26.708
Resultado na venda do intangível
73
Juros sobre arrendamento
63
112
Atualização monetária sobre depósito judicial
(104)
(71)
Provisão para perdas de crédito esperadas
1.901
638
Custos de empréstimo
678
Lucro antes dos impostos ajustado
238.562
225.576
Variações nos ativos e passivos:
Contas a receber de clientes
(27.434)
(34.998)
Tributos a recuperar e diferidos
64.902
22.206
Outros ativos
(83)
424
Fornecedores
5.807
43.720
Tributos a recolher
(28.003)
(39.696)
Contas a pagar a partes relacionadas
30
(1.038)
Outros passivos
(2.854)
1.423
Caixa proveniente das operações
250.927
217.617
Juros pagos sobre empréstimos
(17.955)
(38.387)
Juros pagos sobre direito de uso
(67)
(119)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(49.833)
(50.043)
Caixa líquido proveniente das atividades
operacionais
183.072
129.068
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições do intangível
(23.351)
(27.281)
Caixa líquido aplicado nas atividades de
investimentos
(23.351)
(27.281)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Amortização principal sobre direito de uso
(483)
(507)
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos
(62.381) (100.577)
Caixa líquido aplicado nas atividades de
financiamento
(62.864) (101.084)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
96.857
703
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
83.418
82.715
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
180.275
83.418
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer
deságio ou ágio na aquisição e taxas ou custos que são parte integrante
do método da taxa de juros efetiva.
A amortização pelo método da taxa de juros efetiva é incluída como
despesa financeira na demonstração do resultado.
Desreconhecimento
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo
é extinta, ou seja, quando a obrigação especificada no contrato
for liquidada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro
existente é substituído por outro do mesmo mutuante em termos
substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente são
substancialmente modificados, tal troca ou modificação é tratada como o
desreconhecimento do passivo original e o reconhecimento de um novo
passivo. A diferença nos respectivos valores contábeis é reconhecida na
demonstração do resultado.
Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido
é reportado no balanço patrimonial quando há um direito legal de
compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em
uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
2.5. Contas a receber de clientes e provisão para perdas de crédito esperadas
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber
pela venda de mercadorias ou prestação de serviços no curso normal
das atividades da Companhia, normalmente, as contas a receber são
reconhecidas pelos valores nominais das faturas emitidas. Se o prazo
de recebimento for equivalente a um ano ou menos, as contas a receber
são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, são apresentadas
no não circulante.
As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo
valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado
com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a provisão para
perdas de crédito esperadas.
A Companhia utiliza uma matriz de provisão para calcular a perda de
crédito esperada para contas a receber. As taxas de provisão aplicadas
são baseadas em dias de atraso para agrupamentos de vários segmentos
de clientes que apresentam padrões semelhantes.
A matriz de provisão baseia-se incialmente nas taxas de perda histórica
observadas pela Companhia. A Companhia revisa de forma prospectiva
para ajustá-la de acordo com a experiência histórica de perda de crédito.
Em todas as datas de relatórios, as taxas de perda histórica observadas são
atualizadas e as mudanças nas estimativas prospectivas são analisadas.
2.6. Depósitos judiciais
Existem situações em que a Companhia questiona a legitimidade de
determinados passivos ou ações movidas contra si. Por conta desses
questionamentos, por ordem judicial ou por estratégia da própria
Administração, os valores em questão podem ser depositados em
juízo, sem que haja a caracterização da liquidação do passivo. Esses
depósitos são atualizados monetariamente.
2.7. Ativos intangíveis
i) Contrato de concessão
Como resultado da adoção da interpretação do ICPC 01, a Companhia
classifica como intangível (i) os valores pagos ao Poder Concedente como
contraprestação da concessão; e (ii) os custos dos ativos construídos
ou adquiridos para fins de prestação de serviços de concessão
(infraestrutura), líquidos de amortização. O valor da concessão é
amortizado pelo prazo residual da concessão e a amortização dos
custos da infraestrutura é calculada com base na vida útil estimada para
os ativos compreendidos e integrante da base de cálculo da tarifa de
prestação de serviços.
O serviço de construção da infraestrutura necessária para a distribuição
de gás a ser realizado, conforme a referida norma, é considerado um
serviço prestado ao Poder Concedente e a correspondente receita é
reconhecida ao resultado por valor igual ao custo. A Companhia não
reconhece margem na construção de infraestrutura, pois essa margem
está, em sua grande maioria, vinculada aos serviços contratados de
terceiros por valores que refletem o valor justo.
Ao fim da concessão, os ativos vinculados à prestação de serviço de
distribuição de gás serão revertidos ao Poder Concedente, tendo a
Companhia o direito à indenização a ser determinada com base no
levantamento dos valores contábeis a serem apurados nessa época. Em
consonância com as disposições do OCPC 05, a Administração entende
que a provisão contratual da indenização não representa um direito
incondicional de receber caixa ou outros ativos financeiros do Poder
Concedente, motivo pelo qual não aplicou o modelo bifurcado para
contabilização dos efeitos do contrato de concessão. Esse entendimento
baseia-se no fato de que o valor residual do ativo intangível, que
representa a indenização, será objeto de negociação quando da
prorrogação do contrato de concessão.
A amortização do ativo intangível reflete o padrão em que se espera
que os benefícios econômicos futuros do ativo sejam consumidos pela
Companhia, os quais correspondem à vida útil dos ativos componentes
de infraestrutura. Adicionalmente, a Companhia revisa anualmente a
vida útil de seus ativos.
ii) Programas de computador (softwares)
As licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos
custos incorridos para adquirir os softwares e fazer com que eles
estejam prontos para serem utilizados. Esses custos são amortizados
durante sua vida útil estimada.
Os custos de software reconhecidos como ativos são amortizados
usando-se o método linear ao longo de suas vidas úteis, conforme
demonstrado na Nota Explicativa nº 11.
iii) Servidão de passagem
As servidões de passagem são registradas como ativo intangível e
amortizadas pela expectativa de vida útil, limitado ao prazo de concessão
conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 11.
2.8. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
A Administração revisa anualmente o valor recuperável dos ativos com o
objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas,
operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda
de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e tendo
o valor contábil líquido excedido o valor recuperável, é constituída
provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor
recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade
geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e
o valor líquido de venda.
A Companhia baseia sua avaliação de redução ao valor recuperável com base
nas previsões e orçamentos financeiros mais recentes, os quais são elaborados
separadamente pela Administração para cada unidade geradora de caixa às
quais os ativos estejam alocados. As projeções baseadas nessas previsões e
orçamentos geralmente abrangem o período de cinco anos. Uma taxa média
de crescimento de longo prazo é calculada e aplicada aos fluxos de caixa
futuros após o quinto ano. A perda por desvalorização do ativo é reconhecida
no resultado de forma consistente com a função do ativo sujeito à perda.
Para ativos que não sejam ágio, é efetuada uma avaliação em cada data
de reporte para determinar se existe um indicativo de que as perdas
por redução ao valor recuperável reconhecidas anteriormente já não
existem ou diminuíram. Se tal indicativo existir, a Companhia estima o
valor recuperável do ativo ou da unidade geradora de caixa. Uma perda
por redução ao valor recuperável de um ativo previamente reconhecida
é revertida apenas se tiver havido mudança nas estimativas utilizadas
para determinar o valor recuperável do ativo desde a última perda por
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desvalorização que foi reconhecida. A reversão é limitada para que
o valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido
determinado (líquido de depreciação, amortização ou exaustão), caso
nenhuma perda por desvalorização tivesse sido reconhecida para o
ativo em anos anteriores. Essa reversão é reconhecida no resultado.
Como resultado dessa avaliação não foi identificada a necessidade de
reconhecimento de perda em 31 de dezembro de 2020.
2.9. Fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens
ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal
dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o
pagamento for devido no período de até um ano (ou no ciclo operacional
normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas
a pagar são apresentadas como passivo não circulante.
Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente,
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva
de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura
correspondente.
2.10. Custos de empréstimos
Os custos de empréstimos gerais e específicos que são diretamente
atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável,
que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo
substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são
capitalizados como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão
resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais custos
possam ser mensurados com confiança. Demais custos de empréstimos
são reconhecidos como despesa no período em que são incorridos.
2.11. Provisão para contingências
As provisões para ações judiciais e decorrentes das estimativas
de compras de gás para fornecimento às térmicas (Nota 21) são
reconhecidas quando: a Companhia tem uma obrigação presente
ou não formalizada (constructive obligation) como resultado de
eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja
necessária para liquidar a obrigação; e o valor puder ser estimado
com segurança. As provisões não são reconhecidas com relação às
perdas operacionais futuras.
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de
liquidá-las é determinada, levando-se em consideração a classe de
obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a
probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual
incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem
ser necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes
de impostos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor
temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento
da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido
como despesa financeira.
2.12. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período
compreendem os impostos corrente e diferido. Os impostos sobre a
renda e as contribuições sociais são reconhecidos na demonstração
do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados
com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no
resultado abrangente. O encargo de imposto de renda e contribuição
social correntes e diferidos é calculado com base nas leis tributárias
promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço.
A Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas
pela Companhia nas apurações de impostos de renda com relação
às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a
interpretações e estabelece provisões, quando apropriado, com base
nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos
usando-se o método do passivo sobre as diferenças temporárias
decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e
seus valores contábeis nas demonstrações financeiras.
Entretanto, o imposto de renda e a contribuição social diferidos não
são contabilizados se resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou
passivo em uma operação que não seja uma combinação de negócios, a
qual, na época da transação, não afeta o resultado contábil, nem o lucro
tributável (prejuízo fiscal).
O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos são
reconhecidos somente na proporção da probabilidade de que lucro
tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças
temporárias possam ser usadas.
Os impostos diferidos ativos e passivos são apresentados pelo
líquido no balanço quando há um direito legal e a intenção de
compensá-los quando da apuração dos tributos correntes e quando
os impostos de renda diferidos ativos e passivos se relacionam com
os impostos de renda incidentes pela mesma autoridade tributável
sobre a entidade tributária.
2.13. Capital social
As ações ordinárias e as ações preferenciais são classificadas no
patrimônio líquido.
2.14. Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio
A distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para os
acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas
demonstrações financeiras ao final do exercício, calculada com base
no estatuto social da Companhia. Qualquer valor acima do mínimo
obrigatório somente é provisionado e será aprovado pelos acionistas em
Assembleia Geral.
2.15. Reconhecimento de receita
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a
receber pela venda de gás e serviços no curso normal das atividades
da Companhia. A receita é apresentada líquida dos impostos, dos
abatimentos e dos descontos.
A Companhia reconhece a receita quando esta pode ser mensurada
com segurança, for provável que benefícios econômicos futuros fluam
para a entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendidos
para cada uma de suas atividades, conforme descrição a seguir. A
Companhia baseia suas estimativas em resultados históricos, levando
em consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as especificações
de cada venda.
a) Venda de gás
A receita pela venda de gás é reconhecida por medição equivalente
ao volume de gás transferido para o cliente e através de estimativas
para mensurar o gás entregue, mas ainda não considerado pelas
medições anteriores ao fechamento do exercício.
b) Serviço de construção
O serviço de construção da infraestrutura necessária para a
distribuição de gás é considerado um serviço prestado ao Poder
Concedente e a correspondente receita é reconhecida ao resultado
por valor igual ao custo, pelo fato de a Companhia subcontratar essa
construção e por não haver margem de lucro nesse serviço. Para
mensuração e reconhecimento da receita e custo dos serviços de
construção da infraestrutura de distribuição de gás, a Companhia
considera o estágio de execução do serviço prestado.
c) Receita financeira
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo
regime de competência, usando o método da taxa efetiva de juros.
2.16. Normas emitidas, mas ainda não vigentes
As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não em vigor
até a data de emissão dessas demonstrações financeiras foram analisadas
e concluídas que não surtirão impactos na contabilidade da Companhia.
As normas analisadas pela Companhia foram:
• CPC 11 - Contratos de seguro.
• IAS 1 - Classificação de passivo como circulante e não circulante.
2.17. Mudanças nas práticas contábeis e divulgações
A seguir indicamos a alteração da norma que foi adotada pela primeira
vez para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2020.
Alterações no CPC 15 (R1): Definição de negócios
As alterações do CPC 15 (R1) esclarecem que, para ser considerado
um negócio, um conjunto integrado de atividades e ativos deve incluir,
no mínimo, um input - entrada de recursos e um processo substantivo
que, juntos, contribuam significativamente para a capacidade de gerar
output - saída de recursos. Além disso, esclareceu que um negócio pode
existir sem incluir todos os inputs - entradas de recursos e processos
necessários para criar outputs - saída de recursos. Essas alterações não
tiveram impacto sobre as demonstrações financeiras da Companhia,
mas podem impactar períodos futuros caso a Companhia ingresse em
quaisquer combinações de negócios.
Alterações no CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48: Reforma da Taxa de
Juros de Referência
As alterações aos Pronunciamentos CPC 38 e CPC 48 fornecem isenções
que se aplicam a todas as relações de proteção diretamente afetadas
pela reforma de referência da taxa de juros. Uma relação de proteção é
diretamente afetada se a reforma suscitar incertezas sobre o período ou
o valor dos fluxos de caixa baseados na taxa de juros de referência do
item objeto de hedge ou do instrumento de hedge. Essas alterações não
têm impacto nas demonstrações financeiras da Companhia, uma vez
que esta não possui relações de hedge de taxas de juros.
Alterações no CPC 26 (R1) e CPC 23: Definição de material
As alterações fornecem uma nova definição de material que afirma, “a
informação é material se sua omissão, distorção ou obscuridade pode
influenciar, de modo razoável, decisões que os usuários primários das
demonstrações contábeis de propósito geral tomam como base nessas
demonstrações contábeis, que fornecem informações financeiras
sobre relatório específico da entidade”. As alterações esclarecem que
a materialidade dependerá da natureza ou magnitude de informação,
individualmente ou em combinação com outras informações, no contexto
das demonstrações financeiras. Uma informação distorcida é material se
puder ser razoavelmente esperado que influencie as decisões tomadas
pelos usuários primários. Essas alterações não tiveram impacto sobre
as demonstrações financeiras, nem se espera que haja algum impacto
futuro para a Companhia.
Revisão no CPC 00 (R2): Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro
Pronunciamento revisado com alguns novos conceitos. Fornece
definições atualizadas e critérios de reconhecimento para ativos e
passivos e esclarece alguns conceitos importantes. Essas alterações
não tiveram impacto nas demonstrações financeiras da Companhia.

Alterações no CPC 06 (R2): Benefícios Relacionados à Covid-19
Concedidos para Arrendatários em Contratos de Arrendamento.
As alterações preveem concessão aos arrendatários na aplicação
das orientações do CPC 06 (R2) sobre a modificação do contrato
de arrendamento, ao contabilizar os benefícios relacionados como
consequência direta da pandemia Covid-19.
Como um expediente prático, um arrendatário pode optar por não avaliar
se um benefício relacionado à Covid-19 concedido pelo arrendador é
uma modificação do contrato de arrendamento. O arrendatário que
fizer essa opção deve contabilizar qualquer mudança no pagamento
do arrendamento resultante do benefício concedido no contrato de
arrendamento relacionada à Covid-19 da mesma forma que contabilizaria
a mudança aplicando o CPC 06 (R2) se a mudança não fosse uma
modificação do contrato de arrendamento. Essa alteração não teve
impacto nas demonstrações financeiras da Companhia.
3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados
e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo
expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as
circunstâncias. Com base em premissas, a Companhia faz estimativas
com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes
raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas
e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de
causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos
para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir:
a) Reconhecimento da receita de venda de gás não faturada
Para a mensuração da receita pela venda de gás não faturada
são efetuadas estimativas, com base no consumo histórico e em
projeções de consumo, para mensurar o gás entregue, mas ainda não
considerado pelas medições anteriores ao fechamento do período.
Conforme apresentado na Nota Explicativa nº 7, a receita estimada
nessas condições em 31 de dezembro de 2020 foi de R$136.995
(R$113.241 em 31 de dezembro de 2019).
b) Provisão para perdas de crédito esperadas
A provisão para perdas de crédito esperadas é constituída com base
no julgamento da Companhia sobre sua capacidade de cobrar todos os
valores devidos considerando os prazos originais das contas a receber.
c) Provisão para contingência
A Companhia é parte envolvida em processos tributários, trabalhistas
e cíveis que se encontram em instâncias diversas. As provisões
para contingências, constituídas para fazer face a potenciais perdas
decorrentes dos processos em curso, são estabelecidas e atualizadas
com base na avaliação da Administração, fundamentada na opinião
de seus assessores legais e requerem elevado grau de julgamento
sobre as matérias envolvidas.
4. Gestão de risco financeiro
4.1. Fatores de risco financeiro
As atividades da Companhia a expõem a riscos financeiros: risco de
mercado (incluindo risco de taxa de juros), risco de crédito e risco de
liquidez. O programa de gestão de risco da Companhia se concentra
na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar
potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Companhia.
Podem ser usados instrumentos financeiros derivativos para proteger
certas exposições a risco. A gestão de risco é realizada pela Diretoria
Financeira da Companhia, segundo as políticas discutidas pelo
Conselho de Administração. A Diretoria Financeira da Companhia
identifica, avalia e aplica política de proteção contra eventuais riscos
financeiros. O Conselho de Administração estabelece princípios, para a
gestão de risco, bem como para áreas específicas, como risco cambial,
risco de taxa de juros, risco de crédito, uso de instrumentos financeiros
derivativos e não derivativos e investimento de excedentes de caixa.
A Companhia tem os juros de seus empréstimos indexados ao CDI. O
risco associado é oriundo da possibilidade de ocorrer perdas resultantes
de flutuações nas taxas de juros que podem aumentar as despesas
financeiras relativas aos empréstimos e financiamentos contratados.
A Companhia monitora continuamente as flutuações das taxas de
juros de mercado com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de
contratação de operações de derivativos para proteger, parte ou total de
seus empréstimos, contra o risco de volatilidade dessas taxas.
Em 31 de dezembro de 2020, não existia nenhum instrumento financeiro
derivativo contratado.
a) Risco de mercado
i) Risco cambial
O risco cambial, quando aplicável, decorre de operações de
empréstimos indexadas à moeda estrangeira, notadamente
operações em relação ao dólar dos Estados Unidos. Em 31 de
dezembro de 2020, não há ativos ou passivos financeiros relevantes
sujeitos à variação cambial.
ii) Risco com taxa de juros
O risco associado é oriundo da possibilidade de a Companhia
incorrer em perdas resultantes de flutuações nas taxas de juros
que aumentam as despesas financeiras relativas a empréstimos e
financiamentos captados no mercado.
A Companhia monitora continuamente as taxas de juros de mercado
com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de contratação de
operações para proteger-se contra o risco de volatilidade dessas taxas.
b) Risco de crédito
O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos
em bancos e instituições financeiras, bem como de exposições de
crédito a clientes. Para bancos e instituições financeiras, são aceitos
somente títulos de entidades independentes e renomadas no mercado
- instituições financeiras de primeira linha. A concentração de risco de
crédito com respeito às contas a receber é minimizada devido à grande
base de clientes. Uma provisão para perdas de crédito esperadas é
estabelecida em relação àqueles que a Administração acredita que
não serão recebidos integralmente.
A qualidade do crédito dos ativos financeiros que não estão vencidos
ou impaired pode ser avaliada mediante referência às classificações
externas de crédito (se houver) ou às informações históricas sobre
os índices de inadimplência de contrapartes. A Companhia concentra
100% do volume de caixa e equivalente de caixa em bancos de
primeira linha.
Em relação às contas a receber, a Companhia possui uma carteira
de 86.058 clientes do segmento residencial, comercial, industrial,
veicular e geração elétrica, porém existe a concentração/dependência
do segmento industrial tendo como principal fonte de receita um único
cliente, cujo volume faturado representa aproximadamente 52% (70%
em 2019) do total sem considerar as térmicas (mercado convencional).
c) Risco de liquidez
É o risco de a Companhia não dispor de recursos líquidos suficientes
para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de
descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e
pagamentos previstos.
Para administrar a liquidez do caixa são estabelecidas premissas
de desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas
diariamente pelo departamento financeiro.
A Companhia monitora suas previsões contínuas das exigências de
liquidez para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender
às necessidades operacionais. A previsão de fluxo de caixa é
realizada pela área de Finanças. Essa área monitora as previsões
contínuas das exigências de liquidez da Companhia para assegurar
que ela tenha caixa suficiente para atender às necessidades
operacionais. Essa previsão leva em consideração os planos de
financiamento da dívida da Companhia, cumprimento das metas
internas do quociente do balanço patrimonial e, se aplicável,
exigências regulatórias externas ou legais.
O excesso de caixa mantido é investido em contas correntes com
incidência de juros, depósitos a prazo e depósitos de curto prazo,
escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez
suficiente para fornecer margem suficiente conforme determinado
pelas previsões acima mencionadas. Na Nota 7 são divulgados os
ativos de que se espera que gerem prontamente entradas de caixa
para administrar o risco de liquidez.
A tabela abaixo analisa os passivos financeiros da Companhia, por
faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente
no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento. Os
valores divulgados na tabela são os fluxos de caixa não descontados
e contratados.
Menos Entre um Entre dois
de um
e dois
e cinco
ano
anos
anos
Em 31 de dezembro de 2020
Empréstimos e financiamentos
5.564
285.838
87.973
Fornecedores
237.061
Em 31 de dezembro de 2019
Empréstimos e financiamentos 203.908
186.096
Fornecedores
231.254
Observações:
(i) Como os valores incluídos na tabela são os fluxos de caixa
não descontados contratuais, esses valores não serão
conciliados com os valores divulgados no balanço patrimonial
para empréstimos.
(ii) As faixas de vencimento apresentadas não são determinadas
pela norma, e sim baseadas em uma opção da Administração.
(iii) A análise dos vencimentos aplica-se somente aos instrumentos
financeiros e, portanto, não estão incluídas as obrigações
decorrentes de legislação.
4.2. Gestão de capital
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de
salvaguardar a capacidade de continuidade para oferecer retorno aos
acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter
uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.
A Companhia monitora o capital com base no índice de alavancagem
financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida dividida pelo total de
capital próprio e de terceiros. A dívida líquida, por sua vez, corresponde
ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto e longo prazo,
conforme demonstrado no balanço patrimonial), subtraído do montante
de caixa e equivalentes de caixa. O capital total é apurado através
da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço
patrimonial, com a dívida líquida.

Os índices de alavancagem financeira em 31 de dezembro de 2020 e
2019 podem ser assim sumariados:
2020
2019
Total dos empréstimos e financiamentos (Nota 14) 355.459
357.839
Menos: caixa e equivalentes de caixa (Nota 6)
(180.275)
(83.418)
Dívida líquida
175.184
274.421
Total do patrimônio líquido
428.054
371.984
Total do capital próprio e de terceiros
603.238
646.405
Índice de alavancagem financeira - %
29%
42%
4.3. Instrumentos financeiros
a) Identificação e valorização dos instrumentos financeiros
A Companhia opera com alguns instrumentos financeiros, com
destaque para disponibilidades, incluindo aplicações financeiras, contas
a receber de clientes, fornecedores e empréstimos e financiamentos.
Quando aplicável, a Companhia opera com instrumentos financeiros
derivativos, especialmente operações de swap.
Em 31 de dezembro de 2020, não existia nenhum instrumento
financeiro derivativo contratado.
Considerando a natureza dos instrumentos, o valor justo é
basicamente determinado pela aplicação do método do fluxo de caixa
descontado. Os valores registrados no ativo e no passivo circulante
têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos
inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características
desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os
valores a custo amortizado aproximam-se dos valores justos.
b) Política de gestão de riscos financeiros
A Companhia segue uma política de gerenciamento de risco,
que orienta em relação a transações e requer a diversificação de
transações e contrapartidas. Nos termos dessa política, a natureza
e a posição geral dos riscos financeiros é regularmente monitorada
e gerenciada a fim de avaliar os resultados e o impacto financeiro
no fluxo de caixa. Também são revistos, periodicamente, os limites
de crédito e a qualidade do hedge das contrapartes. Além disso, os
riscos de mercado são protegidos quando é considerado necessário
suportar a estratégia corporativa ou quando é necessário manter o
nível de flexibilidade financeira.
O Conselho de Administração supervisiona e aprova as informações
relacionadas com o gerenciamento de risco, incluindo políticas significativas,
procedimentos e práticas aplicadas no gerenciamento de risco.
5. Instrumentos financeiros por categoria
A Companhia utiliza técnicas de avaliação que são apropriadas nas
circunstâncias e para as quais haja dados suficientes disponíveis para
mensurar o valor justo, maximizando o uso de dados observáveis
relevantes e minimizando o uso de dados não observáveis.
Todos os ativos e passivos para os quais o valor justo seja mensurado
ou divulgado nas demonstrações financeiras são categorizados dentro
da hierarquia de valor justo descrita a seguir, com base na informação
de nível mais baixo que seja significativa à mensuração do valor justo
como um todo:
• Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para
ativos ou passivos idênticos a que a entidade possa ter acesso na
data de mensuração.
• Nível 2 - técnicas de avaliação para as quais a informação de nível
mais baixo e significativa para mensuração do valor justo seja direta
ou indiretamente observável.
• Nível 3 - técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais
baixo e significativa para mensuração do valor justo não esteja disponível.
Para ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras ao
valor justo de forma recorrente, a Companhia determina se ocorreram
transferências entre níveis da hierarquia, reavaliando a categorização (com
base na informação de nível mais baixo e significativa para mensuração
do valor justo como um todo) no fim de cada período de divulgação.
Apresentamos, a seguir, os principais instrumentos financeiros
classificados por categoria:
2020
2019
Avaliados ao valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa (Nível 2)
180.275
83.418
Custo amortizado
Contas a receber de clientes
232.259
206.726
Outros ativos
1.522
1.157
414.056
291.301
2020
2019
Custo amortizado
Empréstimos e financiamentos
355.459
357.839
Dividendos e JCP a pagar
56.850
27.056
Contas a pagar de partes relacionadas
350
320
Fornecedores e outras obrigações, excluindo
obrigações legais
237.061
231.254
649.720
616.469
Os valores justos dos passivos financeiros, juntamente com os valores
contábeis apresentados no balanço patrimonial, são os seguintes:
31 de dezembro
31 de dezembro
de 2020
de 2019
Valor
Valor
Valor
Valor
Instrumentos
contábil
justo contábil
justo
Empréstimos e financiamentos 355.459 355.459 357.839 357.839
6. Caixa e equivalentes de caixa
2020
2019
Caixa e bancos
53.814
53.318
Aplicação (CDBs)
126.461
30.100
180.275
83.418
As aplicações classificadas como caixa e equivalentes de caixa podem
ser resgatadas a qualquer tempo, sem qualquer penalidade, sem prejuízo
da receita reconhecida ou risco de variação significativa no seu valor.
As aplicações financeiras referem-se a Certificados de Depósitos
Bancários remunerados à taxa média de 99,5% do CDI em 31 de
dezembro de 2020 (98,5% do CDI em 31 de dezembro de 2019).
7. Contas a receber de clientes
Estão compostas por créditos decorrentes de fornecimento de gás
(faturados e a faturar), vendas de serviços e de equipamentos, como
demonstrado a seguir:
2020
2019
Consumidores de gás e serviços
Faturado
165.005
161.340
Não faturado
136.995
113.241
Venda de equipamentos e serviços
882
867
302.882
275.448
Provisão para perdas de crédito esperadas
(70.623)
(68.722)
Total de contas a receber
232.259
206.726
Os saldos das contas a receber de clientes pelo valor contábil, menos a
provisão para perda esperada, aproximam-se do valor justo.
A análise de vencimentos das contas a receber está apresentada abaixo:
2020
2019
A vencer
218.199
184.258
Vencidas até três meses
15.854
23.684
De três a seis meses
1.449
777
Acima de seis meses
67.380
66.729
302.882
275.448
A Provisão para perdas de crédito esperadas está representada, principalmente,
pela provisão constituída sobre o saldo das contas a receber de três clientes
antigos do segmento industrial que acumularam uma dívida histórica de
R$7.407, R$17.015 e R$34.371 respectivamente. Em relação aos dois primeiros
montantes, após sucessivos acordos não cumpridos, resultou-se no corte do
fornecimento de gás através de decisões judiciais e consequentes execuções
que se encontram em curso, sem expectativa de realização. A terceira indústria
relacionada discute judicialmente o valor da tarifa praticada, em função do valor
do Poder Calorífico Superior do Gás - PCS, havendo, nesse caso, em primeira
instância, decisão favorável à CEG RIO. Além do processo que se encontra em
andamento, existem dúvidas substanciais sobre a capacidade financeira desta
em pagar a dívida em caso de decisão final favorável à CEG RIO. Por isso, a
Administração optou por manter o valor provisionado.
A Companhia adotou como base, para ter seus valores de provisão
estimada de acordo com o CPC 48 refletido na perda esperada,
um estudo de sua carteira de clientes, onde a média encontrada em
percentual está sendo aplicada para o período corrente.
Abaixo, são apresentadas as informações sobre a exposição ao risco de
crédito médio nas contas a receber da Companhia, em 31 de dezembro de
2020 e 31 de dezembro de 2019, utilizando-se de uma matriz de provisão:
31/12/2020 31/12/2019
Taxa de
Taxa de
Dias de vencimento
atraso (%) atraso (%)
A Vencer
0,77%
0,37%
1 a 30 dias
1,74%
1,78%
31 a 60 dias
41,61%
44,99%
61 a 90 dias
69,34%
78,11%
91 a 120 dias
82,44%
88,19%
121 a 180 dias
87,33%
77,75%
181 a 360 dias
82,12%
98,03%
Mais de 360 dias
99,52%
99,27%
As movimentações na provisão para perdas de crédito esperadas
seguem demonstradas abaixo:
2020
2019
Em 1º de janeiro
68.722
68.084
Provisão para perdas de crédito esperadas
4.677
3.075
Recuperação de provisão para impairment de
contas a receber
(2.776)
(2.437)
Em 31 de dezembro
70.623
68.722
Cabe esclarecer que, na constituição de perdas, incluem-se variáveis de
probabilidade futura de inadimplência que, neste momento, estão agravadas
pelo cenário da COVID-19 onde em linha com o disposto no Decreto Estadual
N°46966 de 11/03/2020, a Companhia interrompeu os serviços de corte para
as ligações de algumas as categorias. Embora a previsão aponte um aumento
da inadimplência pelo cenário exposto, a expectativa é de que esta variável
possua alcance limitado de impacto nas análises de perdas esperadas.
Em atendimento às restrições temporárias impostas pela Lei Estadual
8.769/20, descritas na Nota 1.2, a Companhia deixou de suspender, após 30
dias de atraso no pagamento da fatura, os serviços fornecidos aos clientes
residenciais e comerciais. Para os clientes industriais, o fornecimento é
suspenso a partir de 10 dias de atraso.
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Os valores inferiores a R$15 são baixados das contas a receber após o prazo de 180 dias.
A Companhia possui uma carteira de 84.110 clientes, dos segmentos residencial, comercial, industrial, veicular e
termogeração e, exceto pelos créditos em atraso dos três clientes industriais, como também pelo faturamento a um
único cliente, não há concentração significativa nos seus demais clientes, diluindo, assim, o risco de inadimplência.
As demais contas a receber do balanço não contêm ativos sujeitos a provisões para perda de crédito esperada.
8. Tributos a recuperar
2020
2019
COFINS
16.549
12.655
Contribuição social (a)
18.869
8.802
ICMS a recuperar
12.809
41.609
PIS
3.594
2.747
Demais tributos
525
1.057
Imposto de renda (a)
3
52.346
66.873
Circulante
43.433
57.302
Não circulante
8.913
9.571
52.346
66.873
(a) Referem-se a antecipações mensais de imposto de renda e contribuição social com base na receita bruta.
9. Ativos fiscais diferidos
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre as diferenças temporárias entre as
bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações financeiras. As
alíquotas desses impostos, definidas atualmente para determinação dos tributos diferidos, são de 25% para o
imposto de renda e de 9% para a contribuição social.
Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável que o lucro futuro tributável
esteja disponível para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias, com base em projeções de
resultados futuros elaborados e fundamentados em premissas internas e em cenários econômicos futuros que
podem, portanto, sofrer alterações.
a) Composição
O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos são calculados sobre os seguintes eventos:
2020
2019
Provisão para perdas de crédito esperadas
13.193
12.622
Provisão para contingências
5.485
8.198
AVP financeiro
3.826
2.210
Provisão de fornecedores
638
587
Outras adições e exclusões
11
78
Ativo não circulante
23.153
23.695
b) Movimentação

IR e CS diferidos ativos sobre:
Provisão
para perdas Provisão
Provisão
Outras
de crédito para conAVP de Forneadições
esperadas tingências Financeiro cedores exclusões

Total

Em 31 de dezembro de 2019
12.622
8.198
2.210
587
78 23.695
Creditado (debitado) na demonstração do resultado
571
(2.713)
1.616
51
(67)
(542)
Em 31 de dezembro de 2020
13.193
5.485
3.826
638
11 23.153
c) Realização
Os ativos fiscais diferidos serão aproveitados à medida que as respectivas provisões que serviram de base
para a constituição do imposto ativo sejam realizadas.
A Companhia possui expectativa de que esses créditos sejam realizados conforme demonstrado a seguir:
2020
2019
2020
2.843
2021
2.778
4.739
2022
3.010
4.739
2023
3.473
4.739
2024
3.936
4.739
2025
4.631
948
2026
3.241
948
A partir de 2027
2.084
23.153
23.695
Como a base tributável do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido decorre não
apenas do lucro que pode ser gerado, mas também da existência de receitas não tributáveis, despesas não
dedutíveis, incentivos fiscais e outras variáveis, não existe uma correlação imediata entre o lucro líquido da
Companhia e o resultado de imposto de renda e contribuição social. Portanto, a expectativa da utilização dos
créditos fiscais não deve ser tomada como único indicativo de resultados futuros da Companhia.
10. Partes relacionadas
As tabelas a seguir apresentam transações e o valor total das operações que tenham sido celebradas com
partes relacionadas para cada data de reporte apresentada.
Os saldos em 31 de dezembro de 2020 são demonstrados como segue:
Ativo
Passivo
A receber/pagar
circulante circulante Receitas Despesas
Controle comum:
Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG (a)
93
350
19.476
Naturgy Soluções S.A. (b)
28
93
350
28
19.476
JCP e dividendos
Controladora:
Naturgy DL S.A. (c)
18.571
Coligada:
Pluspetrol Energy S.A. (c)
935
Petrobras Gás S.A. - Gaspetro (c)
11.656
31.162
Em 31 de dezembro de 2020
93
31.512
28
19.476
Em 31 de dezembro de 2019
27.376
56
18.963
Os saldos em 31 de dezembro de 2019 são demonstrados como segue:
Ativo
Passivo
A receber/pagar
circulante
circulante Receitas Despesas
Controle comum:
Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro
- CEG (a)
320
12
18.963
Naturgy Soluções S.A. (b)
44
320
56
18.963
JCP e dividendos
Controladora:
Naturgy DL S.A. (c)
16.124
Coligada:
Pluspetrol Energy S.A. (c)
812
Petrobras Gás S.A. - Gaspetro (c)
10.120
27.056
Em 31 de dezembro de 2019
27.376
56
18.963
(a) Referem-se, substancialmente, a obrigações por serviços técnicos e administrativos prestados à Companhia.
(b) Referem-se a recebimento de comissão por serviço de faturamento.
(c) Referem-se à distribuição de 25% do lucro líquido do exercício.
Não havia outras transações além dos dividendos pagos entre as entidades e a Companhia durante o exercício.
Termos e condições de transações com partes relacionadas
As vendas e compras envolvendo partes relacionadas são efetuadas a preços acordados entre as partes. Os
saldos em aberto no fim do exercício não estão atrelados a garantias, não estão sujeitos a juros e são liquidados
em dinheiro. Não houve garantias fornecidas ou recebidas em relação a quaisquer contas a receber ou a pagar
envolvendo partes relacionadas.
Remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal
O pessoal-chave da Administração inclui os conselheiros e diretores. A remuneração paga ou a pagar, incluindo
os encargos legais, por serviços de empregados está demonstrada a seguir:
2020
2019
Conselho Fiscal
299
318
Conselho de Administração
327
411
Honorários dos administradores e diretor
3.679
3.563
4.305
4.292
Os montantes apresentados na tabela referem-se aos valores reconhecidos como despesa no exercício
relacionados com os membros-chave da Administração.
11. Intangível
Concessão
para exploração
de serviços Servidões de
Contrato de
públicos passagem (a) Software (b) concessão
Total
Saldos em 1º de janeiro de 2019
147.657
20
398
515.415 663.490
Aquisição
329
26.952
27.281
Baixas líquidas
Amortização
(17.717)
(13)
(185)
(21.391) (39.306)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
129.940
7
542
520.976 651.465
Custo total
214.854
281
2.602
705.121 922.858
Amortização acumulada
(84.914)
(274)
(2.060)
(184.145) (271.393)
Valor residual
129.940
7
542
520.976 651.465
Saldos em 1º de janeiro de 2020
129.940
7
542
520.976 651.465
Aquisição
23.351
23.351
Baixas líquidas
(73)
(73)
Amortização
(17.717)
(5)
(151)
(21.649) (39.522)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
112.223
2
391
522.605 635.221
Custo total
214.854
281
2.602
728.472 946.209
Amortização acumulada
(102.631)
(279)
(2.211)
(205.867) (310.988)
Valor residual
112.223
2
391
522.605 635.221
(a) Servidões de passagem são custos necessários para utilização, pela Companhia, de propriedades de terceiros
para passagens da rede de distribuição.
(b) Software refere-se a investimento com modernização, melhoria e adaptações de sistemas informatizados.
A composição dos bens incluídos na conta de contrato de concessão está apresentada a seguir:
Máquinas
Imobilizado
Rede e equipaOutros Total em
em andade gás
mentos
(d) operação
mento (c)
Total
Saldos em 1º de janeiro de 2019
Aquisição
Transferência para imobilizado em
operação
Amortização
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Custo total
Amortização acumulada
Valor residual
Saldos em 1º de janeiro de 2020
Aquisição
Transferência para imobilizado em
operação

470.197
-

14.152
9.115

4.584
591

488.933
9.706

26.482 515.415
17.246
26.952

24.123
(16.637)
477.683
633.907
(156.224)
477.683
477.683
-

(4.506)
18.761
43.889
(25.128)
18.761
18.761
7.036

(248)
4.927
7.720
(2.793)
4.927
4.927
178

24.123
(21.391)
501.371
685.516
(184.145)
501.371
501.371
7.214

(24.123)
19.605
19.605
19.605
19.605
16.137

(21.391)
520.976
705.121
(184.145)
520.976
520.976
23.351

18.173

-

-

18.173

(18.173)

-

Máquinas
Imobilizado
Rede e equipaOutros Total em
em andade gás
mentos
(d) operação
mento (c)
Total
Transferência (e)
(39.049)
39.049
Baixas líquidas
(73)
(73)
(73)
Amortização
(9.292)
(12.021)
(336)
(21.649)
- (21.649)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
447.442
52.825
4.769
505.036
17.569 522.605
Custo total
612.959
89.974
7.898
710.831
17.569 728.400
Amortização acumulada
(165.517)
(37.149)
(3.129) (205.795)
- (205.795)
Valor residual
447.442
52.825
4.769
505.036
17.569 522.605
Taxas anuais de amortização (em anos)
30
10 e 20 Diversas
(c) As obras em andamento referem-se, substancialmente, aos projetos de expansão da rede.
(d) Encontram-se aglutinadas as classes de veículos, móveis e utensílios, terrenos, benfeitorias e hardware,
os juros capitalizados no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram de R$164 (R$371 em 31 de
dezembro de 2019) à taxa média de 4,39% (7,50% em 31 de dezembro de 2019).
(e) A companhia reclassificou alguns de seus itens para a classe de ativo referente a máquinas e equipamentos, é
importante ressaltar que esta reclassificação não teve impactos nos saldos relativos a amortização destes itens.
12. Obrigações por arrendamento
A Companhia possui ativos em arrendamento referentes a terrenos e edificações. O prazo de arrendamento de
terrenos e edificações é de três anos. A tabela abaixo evidencia os prazos e suas respectivas taxas:
Contratos por prazo e taxa de desconto
Prazos contratos
Taxa % a.a
1 a 4 anos
9,95 e 11,45
Os contratos de arrendamentos referem-se a arrendamentos de terrenos e edificações. Para todos os contratos
de operações de arrendamento mercantil, a Companhia reconheceu ativos representando o direito de uso
e passivos de arrendamento. Os contratos com prazo inferior a 12 meses ou com valor do ativo objeto do
arrendamento não significativo não foram analisados dentro do escopo CPC 06 (R2).
Os saldos de arrendamento financeiro em 31 de dezembro de 2020 são de R$390 no ativo (R$873 em 31 de
dezembro de 2019) e R$430 (R$917 em 31 de dezembro de 2019) no passivo, respectivamente, conforme
aplicação do CPC 06 (R2).
12.1. Ativo de direito de uso
As movimentações dos ativos de direito de uso são:
Saldo inicial
Saldo final
Prazo médio
Ativo de direito de uso
31/12/2019
Amortizações
31/12/2020 contratual (anos)
Terrenos
58
(22)
36
3,67
Edificações
815
(461)
354
2,57
Total - ativo de direito de uso
873
(483)
390
Abaixo demonstramos a movimentação do saldo em 2019:
Adoção
Saldo final
Prazo médio
Ativo de direito de uso
inicial
Baixas Amortizações 31/12/2019 contratual (anos)
Terrenos
80
(22)
58
3,67
Edificações
1.435
(84)
(536)
815
2,57
Total - ativo de direito de uso
1.515
(84)
(558)
873
12.2. Obrigações por arrendamento
As movimentações das obrigações por arrendamento são:
Saldo inicial
Encargos Pagamentos Pagamentos
Saldo final
Passivo de arrendamento
31/12/2019 financeiros
principal
juros
31/12/2020
Terrenos
61
5
(21)
(5)
40
Edificações
856
58
(462)
(62)
390
Total - passivo de arrendamento
917
63
(483)
(67)
430
Abaixo demonstramos a movimentação do saldo em 2019:
Adoção Encargos
Pagamentos Pagamentos Saldo final
Passivo de arrendamento
Inicial financeiros Baixas
principal
juros 31/12/2019
Terrenos
80
7
(19)
(7)
61
Edificações
1.435
105
(84)
(488)
(112)
856
Total - passivo de
1.515
112
(84)
(507)
(119)
917
arrendamento
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os saldos das obrigações por arrendamento são compostos da seguinte forma:
Taxa
Tipo de
nominal
Não Saldo final
taxa
a.a. (%) Circulante circulante 31/12/2020
Terrenos
Fixa
9,95
34
6
40
Edificações (*)
Fixa 9,95 e 11,45
390
390
Total - obrigação por arrendamento
424
6
430
Taxa
Tipo de
nominal
Circu- Não circu- Saldo final
taxa
a.a. (%)
lante
lante 31/12/2019
Terrenos
Fixa
9,95
19
61
80
Edificações (*)
Fixa 9,95 e 11,45
488
349
837
Total - obrigação por arrendamento
507
410
917
(*) As taxas são definidas de acordo com o prazo de cada contrato.
A tabela a seguir apresenta o cronograma de pagamentos dos contratos em vigor. Tais valores representam os
desembolsos estimados nos contratos assinados e encontram-se demonstrados por seus valores nominais. Os
saldos diferem daqueles registrados nos livros contábeis, pois, nesses últimos, os montantes são registrados a
valor presente:
Até dezembro
Janeiro de 2022 a
de 2021 dezembro de 2024 Valores nominais Valor presente
Terrenos
26
18
44
40
Edificações
408
408
390
Total
434
18
452
430
O valor presente, principal e de juros em 31 de dezembro de 2020, para os contratos acima, foi estimado mês
a mês, com base na taxa média incremental dos empréstimos da Companhia de 9,95% (terrenos) e 9,95% a
11,45% (edificações).
Os valores de arrendamentos considerados de baixo valor ou menores de 12 meses reconhecidos como
despesa de aluguel em 31 de dezembro de 2020 são de R$208 (R$118 em 31 de dezembro de 2019).
Em 31 de dezembro de 2020, as despesas de depreciação para os contratos acima foram de R$483 (R$558 em
31 de dezembro de 2019) e as despesas de juros sobre passivos de arrendamento foram de R$67 (R$119 em
31 de dezembro de 2019).
13. Fornecedores
2020
2019
De gás (a)
227.535
215.602
De materiais
2.155
5.767
De serviços
7.371
9.885
237.061
231.254
(a) A Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras é o único fornecedor de gás natural comprado pela Companhia, de
acordo com o 12º Termo Aditivo, celebrado entre as partes em 1º de julho de 2019, no qual seguem as
cláusulas do contrato original celebrado em 18 de julho de 2008.
14. Empréstimos e financiamentos
2020
2019
Linhas de crédito
355.459
357.839
355.459
357.839
Circulante
5.459
197.839
Não circulante
350.000
160.000
355.459
357.839
Os empréstimos e financiamentos estão representados por recursos captados para utilização no incremento das
operações da Companhia, principalmente nos projetos de levar gás para novos municípios.
Os referidos empréstimos e financiamentos não apresentam cláusulas restritivas.
O valor justo dos empréstimos atuais é equivalente ao seu valor contábil, uma vez que o impacto do desconto
não é significativo. Os valores contábeis baseiam-se no saldo de empréstimos atualizados à taxa de juros do
respectivo contrato de empréstimo até a presente data.
A composição dos empréstimos e financiamentos pode ser assim demonstrada:
2020
2019
Data da
Curto Longo Curto Longo
Indexadores Operação Vencimento
Lc (*)
Prazo
Prazo Prazo Prazo
Em moeda nacional
Banco Safra
CDI+2,40% 17/08/2020
17/08/2022
100% (a) 1.759 110.000 111.686
Banco Mizuho
CDI+2,40% 03/11/2020
03/11/2023
100% (a)
556 80.000 80.234
Banco Itaú
CDI+1,45% 18/03/2019
18/03/2022
100%
856 90.000 1.653 90.000
Banco Santander
CDI+1,399% 01/03/2019
02/03/2022
100%
2.288 70.000 4.266 70.000
5.459 350.000 197.839 160.000
(a) Operações repactuadas durante o exercício de 2020.
(*) Lc - Linha de crédito.
Os vencimentos dos empréstimos e financiamento a longo prazo são os seguintes:
2020
2019
2022
270.000
160.000
2023
80.000
350.000
160.000
A Companhia possui, ainda, linhas de crédito não utilizadas no montante de R$ 35.000 com vencimento em um
ano, revisadas em diferentes datas durante o ano.
Mapa de movimentação dos empréstimos
2020
2019
Saldo inicial
357.839
368.840
Encargo provisionado
15.575
26.708
Custos amortizados no exercício
678
Encargo pago
(17.955)
(38.387)
Saldo final
355.459
357.839
15. Tributos a recolher
a) Composição do saldo
2020
2019
Imposto de renda a pagar
22.899
5.412
ICMS
17.703
16.306
PIS e COFINS
14.013
3.757
Taxa Agência Reguladora
1.087
1.049
ISS
968
677
Outros
180
345
56.850
27.546
b) Reconciliação do benefício (despesa) de imposto de renda e contribuição social
2020
2019
Imposto Contribuição Imposto Contribuição
de renda
social de renda
social
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
181.954
181.954
157.124
157.124
Despesa de imposto de renda e da contribuição social, às
alíquotas nominais de 25% e 9%, respectivamente
(45.489)
(16.376)
(39.281)
(14.141)
Ajustes para obtenção da alíquota efetiva:
Juros sobre o capital próprio
3.484
1.254
4.686
1.687
Incentivos fiscais
(150)
(54)
(42)
(15)
Outros
24
24
Imposto de renda e contribuição social no resultado
do exercício
(42.131)
(15.176)
(34.613)
(12.469)
Imposto corrente
(41.733)
(15.032)
(34.145)
(12.300)
Imposto diferido
(398)
(144)
(468)
(169)
(42.131)
(15.176)
(34.613)
(12.469)
Alíquota efetiva
23%
8%
22%
8%
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26 de março de 2020 proposta de distribuição de resultado de 2019 em
forma de dividendos à conta de reserva de Expansão, nos termos da lei.
Em conformidade com a Lei nº 9.249/95, a assembleia geral
extraordinária, realizada em 3 de dezembro de 2020, aprovou
a distribuição a seus acionistas de juros sobre o capital próprio,
calculados com base na variação de Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) a serem distribuídos aos acionistas no valor R$13.934.
c) Reserva legal
A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro
líquido do exercício e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva
legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá
ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital.
d) Reserva de expansão
A reserva de expansão refere-se à retenção do saldo remanescente
de lucros acumulados, a fim de atender ao projeto de crescimento dos
negócios estabelecido em seu plano de investimentos, conforme orçamento
de capital aprovado e proposto pelos administradores da Companhia.
e) Reserva especial
Na assembleia geral extraordinária realizada em 16 de dezembro de
2020, em conformidade com o §5º do artigo 202 da Lei nº 6.404/76,
considerando o endividamento da Companhia, os acionistas decidiram
por unanimidade reter parte do lucro correspondente ao exercício de
2019 deixando de distribuí-lo, dessa forma, foi constituída uma reserva
especial, com saldo no montante de R$53.692.
f) Lucro por ação
O lucro básico e diluído por ação é o mesmo, uma vez que a
Companhia possui o mesmo tratamento para ações preferenciais e
ordinárias, não havendo nenhum efeito dilutivo (Nota 16.a).
2020
2019
Lucro atribuível aos acionistas da Companhia
124.647
110.042
Quantidade média ponderada de ações
ordinárias em circulação (milhares)
1.995.023 1.995.023
Lucro básico por ação – R$
0,06248
0,05516
17. Provisão para contingências
A provisão para contingências foi constituída com base na expectativa
da Administração da Companhia e de seus consultores jurídicos para as
ações judiciais de natureza cíveis, tributárias e trabalhistas, considerando
as diversas instâncias em que os processos se encontram. O montante
da provisão é considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas
decorrentes de decisões desfavoráveis em causas judiciais.
A composição das provisões de contingências, por natureza, é a seguinte:
2020
2019
Trabalhistas
1.495
1.856
Cíveis
2.400
3.087
Regulatória
45
71
Tributárias
12.191
12.022
16.131
17.036
A composição e movimentação das provisões de contingências, por natureza, é a seguinte:

16. Patrimônio líquido
a) Capital social
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o capital social de R$161.419
está representado por 1.995.023 ações, sendo 665.008 ordinárias e
1.330.015 preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, de
propriedade dos seguintes acionistas:
Quantidade de ações
Ordinárias Preferenciais
Residentes no exterior:
Pluspetrol Energy Sociedad Anônima
22.257
37.594
Naturgy Distribuición Latinoamerica S.A.
468.576
720.345
Residentes no país:
Gaspetro - Petrobras Gás S.A.
174.175
572.076
665.008
1.330.015
As ações ordinárias têm direito a voto nas Assembleias Gerais e as
ações preferenciais, apesar de não terem direito a voto, têm prioridade
no recebimento de dividendos e no reembolso de capital de acordo
com o Estatuto.
O capital dos acionistas residentes no exterior está integralmente
registrado no Banco Central do Brasil.
b) Dividendos propostos e juros sobre o capital próprio
De acordo com o estabelecido no estatuto social da Companhia, o
dividendo mínimo obrigatório é de 25% sobre o lucro líquido ajustado,
em conformidade com o artigo 202 da Lei no 6.404/76. A base de
cálculo para os dividendos mínimos obrigatórios está assim composta:
2020
2019
Lucro líquido
124.647 110.042
Constituição da reserva legal
- (1.819)
Compensação CPC 48
(839)
Base de cálculo dos dividendos
124.647 107.384
Dividendos mínimos obrigatórios 25%
31.162 26.846
Distribuição proposta
Juros sobre o capital próprio (bruto)
13.934 18.745
Dividendos a pagar
19.317 11.122
Percentagem sobre o lucro líquido ajustado do exercício
27%
28%
A assembleia geral ordinária e extraordinária de abril de 2020 aprovou
a distribuição do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de
2019, todavia, considerando o cenário atual e visando a proteção do caixa
da Companhia, foi aprovada a revisão da proposta de distribuição em
assembleia geral extraordinária realizada em 16 de dezembro de 2020
da seguinte forma: R$18.745 a título de JCP, R$1.819 a título de reserva
legal; R$ 839 destinados à compensação da provisão para perdas de
créditos esperadas, pela adoção inicial em 2018; R$35.326 em forma de
dividendos e R$53.692 destinados a constituição de reserva especial,
conforme art. 202, §5º da Lei 6.404/1976 – Lei das S.A.
Adicionalmente, foi aprovada a distribuição do montante de R$ 11.501 em

Provisionado
Baixas por
Atualização
no exercício
reversão/pagamento
monetária
2020
Trabalhistas
617
(1.255)
277
1.495
Tributárias
50
119
12.191
Regulatórias
31
(61)
4
45
Cíveis
59
(848)
102
2.400
Total
757
(2.164)
502
16.131
Provisionado
Baixas por
Atualização
2018
no exercício
reversão/pagamento
monetária
2019
Trabalhistas
956
1.774
(1.043)
169
1.856
Tributárias
11.868
(177)
331
12.022
Regulatórias
133
48
(124)
14
71
Cíveis
3.556
298
(1.046)
279
3.087
Total
16.513
2.120
(2.390)
793
17.036
As contingências cíveis referem-se principalmente aos processos interpostos para anular as multas aplicadas pela Agência Reguladora e processos de
baixa complexidade de reclamações de consumidores.

22.

23.

2019
1.856
12.022
71
3.087
17.036

24.

incidindo em fevereiro o percentual de 4% e; para os meses de maio
agosto e novembro, o percentual de 6,2%. Adicionalmente, a deliberação
determinou a escrituração paralela, em formato de conta gráfica, para
comparação dos valores efetivamente arrecadados com aqueles que
seriam devidos se o realinhamento tarifário fosse feito pela adoção dos
percentuais ordinários de atualização monetária. Havendo impacto, o
mesmo será lançado como compensação no exercício de 2022.
Em 10 de março de 2021, a Agência Reguladora de Energia e
Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro – AGENERSA realizou
sessão regulatória pública, de forma on-line, para julgamento do processo
referente à quarta revisão quinquenal tarifária (quinquênio 2018-2022).
A Naturgy elaborou, ao longo de todo o processo, ampla oferta técnica de
subsídios, estudos de consultorias especializadas e argumentos jurídicos
robustos para defender suas propostas, devidamente apresentadas à agência
reguladora. No entanto, o Conselho Diretor da casa, por maioria de votos e
uma abstenção, não acatou diversos pleitos e desconsiderou os trabalhos
apresentados por consultorias especializadas. A deliberação, publicada em
24 de março, imputou a esta Distribuidora uma redução na ordem de 84% em
sua margem tarifária. A Companhia, e seus assessores legais, entende que
a Deliberação não se coaduna com a melhor prática legal e, se necessário,
apresentará, oportunamente, seus argumentos para a reforma da decisão.
Por fim, em 26 de março, por meio do Ofício AGENERSA/SCEXEC SEI
Nº320, a Companhia foi cientificada da decisão que suspendeu os
efeitos e os prazos processuais da referida Deliberação.
Despesas de vendas, administrativas e gerais
2020
2019
Serviço de profissionais contratados
(27.218)
(32.524)
Amortização
(487)
(22.669)
Serviços de manutenção
(8.001)
(9.029)
Honorários e remuneração pessoal-chave
(4.305)
(4.292)
Utilidades, materiais e serviços
(2.105)
(2.402)
Provisões (reversões), líquidas
(2.482)
(1.980)
Provisão para perdas de crédito esperada (Nota 7)
(1.901)
(638)
Despesa de vendas
(1.098)
(2.088)
Propaganda e publicidade
(1.085)
(1.196)
Arrendamento
(483)
(558)
Outros
(121)
(173)
(49.286)
(77.203)
Outras receitas e despesas, líquidas
2020
2019
Indenização a terceiros
(1.633)
(1.139)
Receita de penalidades por desvio de programação
3.068
1.964
FEEF (a)
(7.241)
(8.151)
Cessão de capacidade de duto
(669)
(915)
Demais despesas (receitas)
(282)
(577)
39
Baixa (venda) de materiais e equipamentos
(6.757)
(8.779)
(a) O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) foi instituído pela Lei nº
7.428, de 25 de agosto de 2016, com a finalidade de manutenção do
equilíbrio das finanças públicas e previdenciárias do Estado do Rio de
Janeiro que versa sobre a fruição do benefício fiscal ou incentivo fiscal,
já concedido ou que vier a ser concedido, fica condicionada ao depósito
ao FEEF do montante equivalente ao percentual de 10% (dez por cento)
aplicado sobre a diferença entre o valor do imposto calculado com e
sem a utilização de benefício ou incentivo fiscal concedido à empresa
contribuinte do ICMS, nos termos do Convênio ICMS nº 42, de 3 de maio
de 2016, já considerado no aludido percentual a base de cálculo para o
repasse constitucional para os Municípios (25%).
Resultado financeiro, líquido
2020
2019
Receitas financeiras
Rendas sobre aplicações financeiras
2.472
2.921
Juros e multas
1.984
1.641
Outras receitas financeiras
214
789
Atualizações monetárias ativas
282
912
4.952
6.263
Despesas financeiras
Encargos de empréstimo
(15.575)
(26.708)
Comissões
(106)
(33)
Juros capitalizados no intangível (Nota 11)
164
371
IOF
(16)
(678)
Juros arrendamento
(63)
(119)
Multa e juros
(443)
(8.640)
Outras despesas financeiras
(44)
(484)
Atualizações monetárias passivas
(471)
(729)
(16.554)
(37.020)
Resultado financeiro
(11.602)
(30.757)
Seguros
A Companhia possui um programa de gerenciamento de riscos com
o objetivo de delimitar os riscos, buscando no mercado coberturas
compatíveis com seu porte e suas operações. As coberturas foram
contratadas pelos montantes a seguir indicados, considerados suficientes
pela Administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a
natureza de sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a
orientação de seus consultores de seguros.
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía as seguintes
principais apólices de seguro contratadas com terceiros:
Importâncias
Ramos
Vigência das apólices
seguradas
Risco operacional
29/10/20 a 29/10/21
284.000
Responsabilidade civil geral
29/10/20 a 29/10/21
852.000
Responsabilidade civil - administradores - diretores e dirigentes 29/10/20 a 29/10/21
94.000

As contingências tributárias referem-se aos processos de execução fiscal
ajuizada pela união federal, objetivando a cobrança de supostos créditos
tributários de imposto de renda pessoa jurídica - IRPJ e contribuição
social sobre o lucro líquido – CSLL. O saldo em 31 de dezembro de 2020
12.191 (12.022 em 31 de dezembro de 2019).
Adicionalmente a Companhia possui outros processos divididos em:
(a) trabalhistas R$1.913 (R$3.132 em 31 de dezembro de 2019), (b)
tributários R$ 11.723 (R$8.965 em 31 de dezembro de 2019), (c)
regulatórios R$ 814 (R$756 em 31 de dezembro de 2019) e (d) cíveis
R$104.514 (R$84.036 em 31 de dezembro de 2019) que não estão
provisionados, por estarem classificados como chance de êxito possível
pelos consultores jurídicos. Referente às contingências cíveis possíveis
o saldo apurado refere-se principalmente a uma ação movida pelos
clientes por não concordarem com o aumento da margem decorrente
da 2ª Revisão Tarifária, buscando a anulação desse aumento praticado
mediante edição de Deliberação da AGENERSA.
Há ainda depósitos judiciais de natureza trabalhistas R$228 (R$235 em
2019) e cível R$2.011 (R$2.626 em 2019).
18. Compromissos
18.1. Fornecedor de gás
Em 28 de novembro de 2008, entrou em vigência o contrato de
fornecimento de gás natural com a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
para uso convencional (“Contrato”), assinado em 18 de julho de 2008.
Em 1º de julho de 2019, foi celebrado o termo aditivo nº 11 ao contrato de
fornecimento de gás natural com a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, no qual as
partes acordaram: (i) a alteração das Quantidades Diárias Contratadas (QDC); e
(ii) a atualização do valor total do contrato em face da alteração da QDC.

Até dezembro de 2020, com os dados reais apurados e os dados
projetados até o encerramento do ano vigente, não há previsão de
pagamento de “Take or Pay” no final do ano.
19. Receita líquida
A reconciliação das vendas brutas para a receita líquida é como segue:
2020
2019
Venda de gás
2.579.605 3.282.511
Contratos de construção
20.411
19.864
Outras receitas (a)
23.947
1.544
Total receita bruta
2.623.963 3.303.919
(-) Deduções da receita bruta
(441.029) (570.534)
Receita líquida
2.182.934 2.733.385
(a) É constituído principalmente pela receita de ATR (Acesso de
Terceiros à Rede), em que o cliente remunera a passagem do gás
pela rede, pois a aquisição do gás é negociada com a Petrobras.
20. Custo do serviço prestado
2020
2019
Compra de gás e de serviços
(1.873.889) (2.423.021)
Custo dos contratos de construção
(20.411)
(19.864)
Amortização
(39.035)
(16.637)
(1.933.335) (2.459.522)
21. Revisão tarifária
Em 30 dezembro de 2020, foi proferida a Deliberação nº 4.163, a qual
reconheceu o direito da Companhia em reajustar a tarifa, no percentual
de 24,52%, com vigência a partir de 01 de janeiro de 2021; bem como,
considerando os efeitos da pandemia, autorizou que a Companhia
procedesse com o reajuste de forma escalonada ao longo do ano,
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Conselheiros, Administradores e Acionistas da CEG RIO S.A. - Rio de Janeiro-RJ
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
Opinião
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Examinamos as demonstrações financeiras da CEG RIO S.A. (“Companhia” ou “CEG RIO”), que compreendem o balanço Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Empresa em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
Base para opinião
• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades,
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela
Companhia.
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Empresa, de acordo com os princípios éticos • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
divulgações feitas pela Administração.
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia
podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
de apresentação adequada.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos
elaboração das demonstrações financeiras.
de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de
Rio de Janeiro, 14 de abril de 2021
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
ERNST & YOUNG
Felipe Sant’Anna Vergete
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6
Contador CRC RJ 106.842/O-6
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros do Conselho Fiscal da CEG RIO S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, reunidos nesta da Companhia no decorrer do exercício e, considerando, ainda, o relatório dos auditores independentes, emitido
data, examinaram o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas sem ressalvas, com data de 19/04/2021, o Conselho Fiscal é de opinião que os referidos documentos e propostas
relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, a proposta de Distribuição do Resultado, do orça- encontram-se em condições de serem aprovados pela Assembleia Geral dos Acionistas. Rio de Janeiro (RJ), 19 de
mento de capital e a proposta de aumento do capital social pela incorporação de reservas de lucros, sem emissão de abril de 2021. Renato Achutti; Paulo Andrade Rodrigues; Felipe Kfuri Moreira da Silva; João Eduardo Jost
novas ações. Com base nos exames efetuados, nas informações e esclarecimentos prestados pela Administração Magalhães; Claudia Monteiro Dias.

