Monitor

EDIÇÃO NACIONAL l R$ 3,00
Quarta-feira, 26 de maio de 2021
Ano CVII l Número 28.880
ISSN 1980-9123

Mercantil

Siga: twitter.com/sigaomonitor
Acesse: monitormercantil.com.br

QUEM REALMENTE
GANHOU EM GAZA?

NOVO MODELO DE
ESTADO NACIONAL

COM PPI, GASOLINA
SUBIU 73%

Do lado diplomático, estamos num
impasse em que ninguém sai vitorioso.
Por Edoardo Pacelli, página 2

Projeto recebe o nome nacional
trabalhista. Por Felipe Maruf Quintas
e Pedro Augusto Pinho, página 2

Petrobras tinha lucro mesmo com
valores adequados para o consumidor.
Por Marcos de Oliveira, página 3

Foto Petrobras

Rejeição de
Bolsonaro é
quase o dobro
da de Lula
O ex-presidente Luís Inácio
Lula da Silva teria 36,8% das intenções de voto contra 26,8% do
presidente Jair Bolsonaro, caso as
eleições fossem hoje. O petista
também venceria em um segundo turno, com 51,4% diante de
31,5% do atual presidente.
Bolsonaro possui o maior índice de rejeição, com 52,2%. Lula
aparece em segundo com 28,2%.
Os dados fazem parte de pesquisa realizada pelo instituto Mapa,
de Florianópolis, contratada pelos grupos de comunicação ND,
de Santa Catarina, e RIC, do Paraná, que ouviu 2 mil pessoas
por telefone, em todas as regiões
do país, entre os dias 18 e 20 de
maio. A pesquisa tem margem de
erro de 2,2% e índice de confiabilidade de 95%.

Morador do
Rio aderiu a
regras contra
Covid-19
A Associação dos Embaixadores de Turismo do Rio de Janeiro realizou, entre abril e maio,
uma pesquisa para avaliar como
os protocolos de segurança para
combater a pandemia são levados
em conta no Estado do Rio.
Sobre sair de casa, 33,63%
disseram ir ao supermercado,
32,74% precisaram ir trabalhar, e
7,96% compareceram a consultas
médicas.
Nove em cada dez moradores
do estado (91,81%) afirmaram
que seguem os protocolos de segurança da Covid-19: usam máscara fora de casa, não frequentam
lugares com aglomeração e fazem
a higienização das mãos; 6,19%
declararam que cumprem as normas apenas em alguns momentos.
Com relação à vacina, 91,07%
falaram ser essencial, 4,46% não
souberam avaliar, e 4,46% não
acreditam em sua eficácia.
Bayard do Coutto Boiteux, coordenador da pesquisa, diz que é
a primeira vez que se faz um levantamento sobre protocolos de
segurança no Rio. O Instituto de
Pesquisas e Estudos do Turismo
(Ipetur-RJ) ouviu online mil pessoas, maiores de 18 anos, 64,60%
mulheres e 34,51% homens. A
margem de erro é de 3,5 pontos
percentuais.

Petrobras ignora benefícios do
Conteúdo Local e falhas no exterior
Plataforma feita na Ásia ficou 6 meses em reparo

N

íveis adequados de
Conteúdo Local em
plataformas de petróleo
não significam a adoção de reserva de mercado. O baixo nível de
produção no Brasil atualmente é
um retrocesso, com consequências danosas para a indústria brasileira e seus trabalhadores, denuncia Ariovaldo Rocha, presidente
do Sinaval (sindicato da indústria
naval).
Em nota, a entidade rebate
afirmações feitas na Assembleia
Legislativa do Rio (Alerj) pelo gerente de Conteúdo Local da Petrobras, Edival Dan Junior, nesta
segunda-feira. Ele atribuiu à exigência de produção nacional atraso médio de 32 meses na entrega
de plataformas, que teriam gerado
impacto na arrecadação de US$
12,6 bilhões, 7 mil empregos diretos e 70 mil indiretos.
O Sinaval estranhou que a Petrobras não informou aos deputados estaduais os atrasos e pro-

blemas em encomendas feitas no
exterior. Citou o caso de plataformas feitas na Ásia que ficaram
ancoradas na Baía de Guanabara
por longos períodos para reparos
e complementações por empresas
brasileiras. “A qualidade desses
produtos mostrou-se deficiente, e
as plataformas deixaram de produzir petróleo e gás por meses”,
afirma nota do Sindicato.
Cita o caso da P-67, unidade do
tipo FPSO, que chegou da China
em julho de 2018 e passou por
reparos demorados no Rio antes
de entrar em serviço no campo
de Lula Norte, na Bacia de Santos. “O prejuízo com o adiamento
da produção de petróleo em mais
de seis meses por essa plataforma
nunca foi divulgado”, salienta a
entidade.
“Ainda na questão dos prazos
de entrega, a manifestação da Petrobras não menciona que muitas
plataformas foram entregues por
estaleiros brasileiros dentro do

prazo contratado e, em alguns
casos, até mesmo com adiantamento em relação às datas contratuais, tendo alguns estaleiros até
recebido da Petrobras prêmios de
desempenho e cumprimento de
prazos.”
O Sinaval reconhece que ocorreram atrasos em alguns contratos,
“mas, em inúmeras oportunidades,
esses atrasos foram devidos a modificações nos projetos por parte
da própria Petrobras (que também
nunca são admitidos publicamente
pela Petrobras). Ressaltamos que
os estaleiros estrangeiros dificilmente aceitam o grau de alterações
durante a execução das obras que a
Petrobras pratica”.
O Sinaval ressalta que a estatal
prefere ignorar os benefícios ao
país e à sociedade brasileira em
termos de geração de renda local
nos estados onde as obras foram
executadas e de geração de empregos de qualidade proporcionados por essas obras.”

China reprime
mineração
e negociação
de bitcoin
A China aumentou a supervisão sobre moedas virtuais para
afastar riscos financeiros e evitar
especulação em negócios deste
tipo. As atividades relacionadas
à mineração e negociação de bitcoin serão reprimidas, de acordo com um comunicado de uma
reunião realizada na semana passada pelo Comitê de Estabilidade Financeira e Desenvolvimento do Conselho de Estado. A
informação foi divulgada nesta
terça-feira.
O encontro também abordou a
redução dos riscos de crédito e o
fortalecimento das regulamentações sobre as atividades financeiras das empresas de plataforma,
informa a agência de notícias Xinhua.
Membros de instituições financeiras, instituições de pagamento
e outras agências não usarão moeda virtual para precificar produtos
ou serviços, segundo um anúncio
das associações industriais chinesas de finanças na internet, bancos
e pagamentos e liquidação.
Além disso, as empresas de
plataformas de internet não fornecerão serviços para atividades
comerciais relacionadas à moeda
virtual. Também não é permitido subscrever negócios de seguros relacionados a moedas virtuais ou trazer moedas virtuais
para cobertura de responsabilidade de seguros, de acordo com
o anúncio.
Na semana passada, afirmações
de autoridades do Banco da China
(BC) provocaram queda nas cotações dos criptoativos.

COTAÇÕES

Até Japão reclama de subsídios dos concorrentes

Q

uanto a valores, o Sindicato lembra que nenhuma indústria brasileira
consegue ser competitiva com os
preços praticados na Ásia, sobretudo na China, e isso ocorre por
diversos fatores: o “custo Brasil”;
a participação de governos asiáticos em favor de suas empresas
nas concorrências internacionais;
a carga de impostos diretos e indiretos que prejudica a indústria
brasileira.
No caso da indústria naval,
os governos asiáticos oferecem
subsídios aos estaleiros. Nesta terça-feira, a Associação dos

Construtores Navais do Japão
reclamou do forte apoio que
chineses e coreanos recebem.
Em maio, o Parlamento japonês
aprovou lei que aumenta o apoio
à construção naval do país.
O Sinaval afirma que uma demanda perene contribuiria para
a redução progressiva dos custos
brasileiros. A indústria local teve
seu progresso interrompido após
2014, depois de um período de
cerca de 15 anos, muito mais curto do que o tempo que a indústria
naval da Ásia teve para se desenvolver.
A virtual paralisação dos es-

taleiros levou a perda de cerca
de 70 mil postos de trabalho só
nos estaleiros e de 300 mil nas
indústrias que compõem sua cadeia produtiva. “Ao mesmo tempo que nossos empregos estão
sendo exportados para a Ásia, as
instalações dos estaleiros, muitas
delas equiparadas às melhores
do mundo, estão ociosas. Corre-se o risco de ver perdidos os
bilhões de reais investidos nos
estaleiros, com estímulo e apoio
do governo brasileiro, para atender, principalmente, às demandas previstas pela própria Petrobras”, alerta a nota do Sinaval.
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Construção do Estado Nacional: novo modelo organizacional
Por Felipe Maruf
Quintas e Pedro
Augusto Pinho

E

m artigos anteriores nesta página do
Monitor Mercantil, demonstramos que o
modelo organizacional do
Brasil Colônia permaneceu
com pequenas mudanças,
mas com a mesma filosofia,
até 1930. Quase 400 anos.
Sua permanência indica que, por todo este longo
período, o Brasil não alterou
sua estrutura de poder, qual
seja, de uma elite escravagista
e da economia dependente
do exterior. Sempre com o
suporte da filosofia liberal,
ora explícita ora implícita,
conforme as circunstâncias
políticas exigiam.
Foi somente com a Revolução de 1930 que o Brasil
constituiu-se como Estado Nacional e esboçou um
modelo organizacional capaz de atender às demandas
deste imenso território de
população predominantemente mestiça.
Entretanto, esta estrutura
foi vítima do embate ideológico que então dominava
as nações desde a revolução
comunista de 1918: países
liberais ou países socialistas. Modelos conciliadores,
atendendo situações nacionais, foram desenvolvidos,
em especial na Europa.
Mas, no Brasil, as elites
destituídas do poder com a
chegada dos vitoriosos de
1930 trouxeram esta dualidade estrangeira para impedir o desenvolvimento

do modelo idealizado nas
Constituições de 1934 e
1937.
E, após a Constituição de
1988, com a facilidade de se
verem aprovadas emendas
constitucionais, diversas alterações foram desfigurando um modelo mais brasileiro e caminhando para
cópia de modelos neoliberais, com domínio de interesses políticos e econômicos estrangeiros.
No que diz respeito à
construção organizacional
do Estado, o Brasil está
mais perto da organização
colonial de Tomé de Souza (centrada nas finanças e
na segurança) do que das
Constituições de Vargas.
Estas últimas que promoveram o desenvolvimento nacional durante a II Grande
Guerra e, mesmo revogadas, inspiraram os Governos de João Goulart, Emílio Médici e Ernesto Geisel.
Apresentaremos aqui um
novo modelo para debate entre os que desejam um Brasil
verdadeiramente brasileiro,
soberano e cidadão, e contemporâneo de seu tempo.
Assim nos afastamos das
ideologias e soluções do século passado ou ainda mais
antigas, buscando manter
nossas características culturais no projeto contemporâneo deste século XXI. Isto
significa que não abandonaremos, mas, ao contrário,
buscaremos as ideias e proposições dos que pensaram
muito além de seu tempo,
como o Patriarca José Bonifácio de Andrada e Silva,

José Lopes Trovão, Alberto
Torres, Alberto Pasqualini e
o gênio Darcy Ribeiro, além
do nosso estadista Getúlio
Dornelles Vargas.
Em homenagem a estes
homens que damos, a este
projeto organizacional, o
nome nacional trabalhista.
Nacional pois tem na cultura e no interesse brasileiro
seu fundamento e objetivo.
Trabalhista porque fundado
no valor do trabalho, que
dignifica o ser humano, ao
contrário do rentismo especulativo hoje adotado.
Soberania e cidadania
E como já afirmado em
artigo anterior, este projeto
se ergue sobre dois pilares: a
soberania e a cidadania. Discorramos pois sobre estas
bases de sustentação com
a sumária descrição de seus
elementos, ou seja, seus conjuntos de atividades.
Na cidadania, apresentamos cinco subconjuntos:
a existência, a consciência,
a comunicação, a garantia
dos direitos e a participação
cidadã.
A existência engloba todas as tarefas para a vida
saudável e produtiva dos
cidadãos. Assim, nela encontramos a promoção do
trabalho, o cuidado com a
saúde, a urbanização que
respeita e protege o ambiente, as residências com
saneamento básico, energia
e conectividade informacional, a mobilidade urbana e
tudo que é necessário ao ser
físico do cidadão.

A consciência trata do
pensar e sentir do cidadão.
Ressalta a educação como
formadora integral da pessoa humana, não uma adestradora de robôs ou transmissora de instruções para
a eficiência operária.
Neste conjunto está o
conhecimento das culturas
que propiciarão a correta
compreensão da cidadania
e do cidadão e o respeito
às diversidades e tudo mais
que diga respeito ao psicossocial dos cidadãos.
A comunicação buscará
a mensagem informativa e
não doutrinadora, a possibilidade de o cidadão se fazer
ouvir, quer entre seus pares,
quer pelas instituições, quer
com aqueles com quem, de
algum modo, interaja.
Garantia dos direitos é
um amplo conjunto onde
a vida civil, social, operosa,
política, cultural do cidadão,
é protegida pelo Estado.
Poder-se-ia designar segurança, mas tem um caráter policial que não se
adequa na construção do
Estado Nacional cidadão.
A participação não é um
direito, mas uma imposição
da compreensão do cidadão
de seu papel na sociedade e
das responsabilidades que
tem perante todos demais.
Ao trabalharmos nestas
propostas, estamos apenas
cumprindo nosso dever,
de quem teve do Estado a
consciência, de devolver o
que refletimos sobre o presente momento da vida nacional e da necessidade de
avançarmos na construção

do Estado Nacional.
Outro pilar é a soberania.
Sem soberania não haverá
cidadania e sem cidadania a
soberania não se sustentará,
ou se transformará em tirania. São portanto dois pilares como duas pernas que
mantém o homem ereto.
Compõe a soberania os
seguintes conjuntos de atividades: defesa nacional, proteção dos recursos naturais,
desenvolvimento nacional e
participação econômica.
Defesa nacional é mais
ampla do que as Forças
Armadas. Ela também incorpora a informação, indispensável no ambiente de
guerra híbrida em que se vive, e a capacitação industrial
que dê autonomia às ações
protetoras do território nacional e dos seus habitantes.
Proteção dos recursos
naturais significa o cuidado
da geração atual com as gerações futuras. É a ação de
planejamento e controle do
Estado sobre os recursos minerais, os aquíferos e cursos
d’água, as fontes primárias de
energia e as condições do uso
da terra e proteção dos biomas brasileiros.
Desenvolvimento
nacional são todas atividades
industriais, comerciais, de
serviços e de finanças para
promover o constante progresso, desenvolvimento
tecnológico, soluções inovadoras que tornem o Brasil um local de permanente
progresso.
Participação econômica trata da distribuição da
riqueza. Não se pretende

uma socialização dos ganhos, mas uma limitação,
de característica tributária,
que evite a concentração de
renda e a enorme desigualdade que temos hoje, incentivando a marginalidade e
corrompendo as próprias
instituições.
Por fim, é imperioso que
se explicite que cabe ao Estado Nacional a condução
da Nação. Porém isto não
significa estatização ou descrédito nas iniciativas individuais ou de grupos. O
empreendimento privado
nacional tem e terá lugar
nesta construção do Estado Nacional. A participação estrangeira será sempre
supletiva e analisada caso a
caso para não estrangular a
iniciativa nacional.
Concluímos com dois
exemplos, um em cada pilar,
desta ação privada. Na cidadania, no conjunto de atividades voltadas para existência, temos a saúde, que
compreende a fabricação de
produtos farmacêuticos, de
higiene e complementares
que o Estado só entrará para desenvolvimento científico e tecnológico, ainda que
não exclusivamente, e para
evitar falta de produtos no
atendimento da sociedade.
Na soberania, há imensa
área de ação onde o Estado
será apenas um indutor do
desenvolvimento nacional.

mica, por sua vez, têm motivos claros para estarem
satisfeitos em nível estratégico. O denso lançamento
de foguetes nas cidades israelenses mostrou que um
ataque simultâneo e bem
organizado, com milhares
de mísseis, pode saturar a
Cúpula de Ferro (Iron Dome) ao lançar uma chuva de
foguetes nas cidades do Estado judeu.
O Hamas mostrou que,
do ponto de vista balístico,
tem conseguido melhorar
significativamente suas capacidades, colocando também em perigo Tel Aviv e
os centros nervosos de Israel, desde os aeroportos
mais importantes, até oleodutos e plataformas offshore. E, do lado internacional,
a condenação unânime dos
ataques dirigidos contra a
população israelense não
tem evitado a política de
muitos líderes internacionais contra Israel por ter

afetado, também, a população civil.
Do lado diplomático,
estamos, portanto, perante
um impasse em que ninguém sai vitorioso, nem
mesmo como interlocutor
privilegiado por parte de
quem quer uma solução
para a crise. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que deu a
entender que não tem intenção de desistir, teve de
lidar com uma administração americana que parecia
desazada e, ao mesmo tempo, nunca verdadeiramente
alinhada com Israel.
O apelo pelo “direito
de se defender” andou de
mãos dadas com os ardentes telefonemas de Joe Biden contra o líder do Likud,
que foi forçado a aceitar o
apelo de Washington.

Felipe Maruf Quintas é doutorando
em ciência política na Universidade
Federal Fluminense.
Pedro Augusto Pinho é administrador
aposentado.

Quem realmente ganhou em Gaza?
Por Edoardo
Pacelli

A

s noites estão novamente
calmas
em Israel, depois
de uma escalada severa de
intensos bombardeios que
fizeram centenas de vítimas
na Faixa de Gaza e que dilacerou Israel diretamente
em seu coração: nunca, como desta vez, o país se viu
à beira de uma guerra civil
entre as populações árabe e
judaica.
Se a população agora pode respirar, retomando uma
vida o mais normal possível, pelo Hamas, Jihad Islâmica e Israel Defense Forces (IDFs), agora é hora de
acertar as contas.
Após a trégua, todas as
partes envolvidas anunciaram basicamente que
haviam alcançado os objetivos traçados no início da
campanha militar. Para as
IDFs, a escalada serviu para

destruir mais de 100 quilômetros de túneis – usados
na Faixa de Gaza por milicianos palestinos – e para
eliminar 225 homens do
Hamas e da Jihad Islâmica,
além de 25 comandantes.
As Forças Armadas israelenses continuam repetindo
que o que aconteceu nestes 11 dias de guerra serviu
para dar “um duro golpe’
nas organizações que controlam Gaza. O diretor de
operações de Israel, Aharon Haliva, admitiu, nos
últimos dias, que consideraria a Operação Guardiões
das Muralhas um sucesso,
apenas se esta servisse para garantir relativa paz nos
próximos cinco anos.
No lado palestino, porém, os tons são muito diferentes. Na Faixa de Gaza,
o Hamas e a Jihad Islâmica
têm que lidar com a propaganda e com uma população exausta, e é claro que
não podem anunciar qual-
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quer tipo de derrota. Mas,
se os ataques israelenses
realmente desferiram um
golpe severo no chamado
“metrô” – que é a rede de
túneis por onde chegaram
os suprimentos militares
para as forças palestinas – e
em toda a cadeia de operações de mísseis do Hamas e
da Jihad, pelas organizações
árabes também há quem se
regozije.
Em todos os Territórios
Palestinos, as pessoas foram
às ruas para exultar por uma
trégua que parece ser uma
vitória. Khalil al-Hayya, o
vice-líder do Hamas, disse
que “hoje a resistência declara vitória sobre os inimigos”.
Mas, afinal, quem realmente ganhou em Gaza?
Os anúncios das IDFs e
das duas organizações de
Gaza têm lados reais sobre os quais refletir. Israel,
certamente, mostrou que é
capaz de atingir, cirurgica-

mente e com muita eficiência, os centros de comando
do Hamas e da Jihad Islâmica. Conseguiu utilizar a
Força Aérea e os guardas
de fronteira de forma bastante eficiente, evitando o
envolvimento de tropas terrestres e da Marinha (senão
por alguns episódios individuais) e, acima de tudo, deu
a entender que havia identificado e mapeado exaustivamente a rede de túneis
subterrâneos que, por anos,
foi o verdadeiro pesadelo
do Estado judeu.
E o sistema antimísseis,
Iron Dome, mesmo com a
saturação inicial, parecia ser
capaz de proteger a população de milhares de foguetes,
em maior ou menor grau.
E a capacidade de apontar
claramente os postos de comando das milícias inimigas
deixou claro, igualmente,
que a inteligência externa
funcionou.
O Hamas e a Jihad Islâ-
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Com Preço de Importação,
gasolina subiu 73%

C

om o Preço Paridade de Importação (PPI), criado
em outubro de 2016, no Governo Temer, e implantado pelo presidente da Petrobras à época, Pedro Parente,
a gasolina já aumentou em torno de 73%, e o diesel, 54%.
O botijão de gás de 13 quilos chega a custar até R$ 120.
“Essa política de preço visa principalmente à maximização dos lucros e geração de dividendos para os
acionistas, sobretudo os minoritários, em detrimento
da população brasileira que paga preços exorbitantes
com os aumentos sucessivos dos combustíveis. Além
disso, a PPI facilita o processo de privatização das
nossas refinarias, tirando a possibilidade de o Estado
brasileiro pensar uma política de preço que seja justa
para os brasileiros”, analisou o coordenador-geral da
Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, em audiência pública realizada nesta segunda-feira
na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos
Deputados.
O economista aposentado da Petrobras Cláudio da
Costa Oliveira já demonstrou que, ao contrário do
que dizem os defensores da PPI, a fixação de preços
internos no período 2011 a 2014 não impediu que a
estatal obtivesse as maiores gerações de caixa operacional, mesmo com subsídio ao mercado interno, quando
o preço do barril de petróleo ultrapassou US$ 90.
Naqueles 4 anos, a geração de caixa foi, em média, de
US$ 28,4 bilhões, superior à geração em qualquer ano
após 2016, com PPI.
O PPI considera, além do preço internacional do
produto, os gastos com frete até um porto brasileiro,
internação (custos portuários, alfandegários etc.), seguro
para garantir a estabilidade cambial e do preço do produto
durante o tempo de importação e ainda atribui um lucro.
Portanto, para manter uma suposta “concorrência”, o
preço sobe e joga-se a conta para o consumidor. Política
que prejudica a Petrobras e favorece meia dúzia de grupos
privados.
Na definição do diretor da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL), Carlos Alberto Dahmer, também na audiência, o que está em
jogo é a soberania nacional.

O

ministério “nunca indicou medicamentos” para
o tratamento da Covid-19,
afirmou a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde do Ministério
da Saúde, Mayra Pinheiro
- conhecida como “Capitã
Cloroquina” e por defender
o tratamento precoce - ao
depor nesta terça-feira na
Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) da Covid.
A exemplo do que ocorreu
na semana passada, quando
do depoimento do ex-mistro da Saúde, Eduardo Pazuello, a secretária isentou
de responsabilidade o presidente da República de qualquer ação polêmica tomada
no combate à pandemia.
“Criamos um documento em que estabelecemos
doses seguras para que os
médicos possam indicar”,
afirmou, ressaltando que
“nunca recebi ordens e o
uso desse medicamentos
não é uma iniciativa minha
pessoal.” Disse, também,
que o ministério apenas
“orientou” o uso de cloroquina, mas nunca “recomendou” o medicamento.
Questionada pelos senado-

res sobre a diferença entre
as duas coisas, ela não explicou.
A médica foi quem sugeriu o desenvolvimento
do TrateCov, um aplicativo
com o propósito de auxiliar médicos no diagnóstico
e tratamento da Covid-19,
segundo o ex-ministro Pazuello. Na prática, o aplicativo recomendava o coquetel de medicamentos sem
eficácia indiscriminadamente, até mesmo para bebês.
Mayra insistiu que a cloroquina tem ação antiviral e
foi contestada pelo senador
Otto Alencar (PSD-BA),
que é médico. “Hidroxicloroquina não é antiviral
em estudo sério nenhum
no mundo”, disse o parlamentar. “É um antiparasitário. Não existe nenhuma
medicação que possa evitar
a infecção pelo vírus. Como é que inventaram agora
que hidroxicloroquina pode
evitar que uma pessoa se
contamine do coronavírus?
É um absurdo”, continuou
Alencar.
Com o depoimento da
pediatra cearense, os senadores pretendem entender melhor a atuação do

governo de Jair Bolsonaro
para promover o chamado
“tratamento precoce”, um
coquetel de medicamentos sem eficácia comprovada contra covid-19 que
inclui substâncias como
cloroquina, azitromicina e
invermectina. Ao ser questionada sobre o pedido
de habeas corpus para se
manter calada em questões
que pudessem reverter em
reconhecimento de provas,
Mayra afirmou que foi feito
para “pedir respeito”, já que
assistiu a outros depoentes
sendo maltratados.
Visão da Fiocruz
Questionada pelo senador Randolfe Rodrigues
(Rede-AP), vice-presidente
da CPI, sobre sua opinião
em relação à Fiocruz, Mayra
fez elogios e definiu a instituição como de excelência.
No entanto, o parlamentar
o parlamentar resgatou um
áudio dela usando um tom
mais crítico:
“A Fiocruz é um órgão ligado ao Ministério da Saúde,
que é mantida com recursos
do Ministério da Saúde, e
trabalha contra todas as po-

líticas que são contrárias à
pauta deles de minorias. Tudo deles envolve LGBTI,
eles têm um pênis na porta
da Fiocruz, todos os tapetes das portas são a figura
do Che Guevara, as salas
são a figura do Che Guevara, as salas são figurinhas do
‘Lula livre’, ‘Marielle vive”.
Mayra, por sua vez, não negou a declaração e afirmou
que, nessa época, isso era
uma realidade. Omar Aziz,
presidente da CPI, chegou
a corrigir o senador Rodigues, dizendo que Mayra
disse disse “tênis”, mas
logo ela confirmou ter dito
“pênis”.
Após o encerramento
do depoimento, o gabinete
do senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da
CPI da Covid-19, divulgou
à imprensa uma lista com
11 falas da secretária de
Gestão e Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra
Pinheiro,
consideradas
contraditórias pelo parlamentar. Entre os itens estão a crise de oxigênio em
Manaus, orientação para
o tratamento precoce e o
uso da cloroquina e a plataforma TrateCov.

Sociedade Brasileira de Infectologia rebate críticas
A Sociedade Brasileira de Infectologia rebateu a secretária de Gestão
do Trabalho e Educação
do Ministério da Saúde,
Mayra Pinheiro, conhecida
como “Capitã da Cloroquina”, por sua defesa no
uso de cloroquina e outros
medicamentos sem comprovação científica contra
a Covid-19.
Durante a sessão, a senadora Eliziane Gama
(Cidadania-MA) elencou
entidades que publicaram
notas técnicas contra o uso

do medicamento no tratamento contra a Covid-19 e
questionou à secretária se
ela não considerava as instituições idôneas.
“Senadora, eu não vou
discutir aqui a idoneidade
dessas representações, mas
o Ministério da Saúde não
precisa se nortear... A senhora citou aí a Sociedade
Brasileira de Infectologia.
Boa parte dos trabalhos que
a Sociedade Brasileira de
Infectologia utilizou para
fazer uma nota desorientando ou desaconselhando

o uso dessas medicações
tem trabalhos com graves
conflitos metodológicos...
que nós não podemos usar
como referência”, afirmou
Mayra.
Em nota, a SBI rebateu
dizendo que se pauta por
publicações com nível de
evidência
reconhecidos
pela comunidade científica: “(As publicações) balizaram as recomendações
das principais associações
médicas e Instituições
mundiais sobre o uso de
medicamentos, como a

cloroquina e ivermectina,
incluindo a Organização
Mundial da Saúde (OMS),
Sociedade Norte-Americana de Doenças Infecciosas (IDSA), Instituto
Nacional de Saúde dos
Estados Unidos (NIH),
Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS)
e Sociedade Europeia
de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas
(ESCMID). Tais medicamentos têm sua ineficácia
comprovada para o tratamento da covid-19”.

Online impulsiona
A Araguaia Empreendimentos, empresa que atua no
ramo de construção e locação de galpões logísticos,
prevê crescimento de 25% em 2021. A construtora
notou um aumento de 30% de demanda para novas
construções, impulsionada pelo crescimento do comércio eletrônico e do setor de alimentos. Mais de 177 mil
metros quadrados já contratados devem ser entregues
até o ano que vem, quase o tamanho do campo do
Maracanã.
Também em alta está o aluguel. Em janeiro, a Araguaia
inaugurou um condomínio logístico em Vargem Grande
com 25 unidades. Oito já foram locadas, todas para ecommerce.

Rápidas
Ato nacional promovido pelas centrais sindicais e
movimentos sociais, em frente ao Congresso Nacional,
nesta quarta-feira, às 10h, pressionará o Parlamento
pela volta do auxílio emergencial de R$ 600 *** O Foro
Inteligência realizará nesta quarta-feira o webinário
“Politização de Supremas Cortes”, com o advogado e
mestre em Direito Conrado Hübner. Em inteligencia.
insightnet.com.br/foro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA EXTRAORDINARIA
O Presidente da VIDAQUALITY Cooperativa de Trabalho em Saude
Ltda CONVOCA todos os associados, para a Reunião Extraordinaria a
realizar-se em 01 de Junho de 2021, na Rua. Japura, 234 apt.303,
Jacarepagua, Rio de Janeiro/RJ, em primeira convocação às 15:00 horas, em segunda convocação às 16:00 horas em terceira e última convocação com qualquer número, às 17:00 horas, para deliberar a seguinte Ordem do Dia: I - Mudança de endereço para o municipio do Rio
de Janeiro; II – Assuntos Gerais; Rio de Janeiro, 10 de Maio de 2.021.
Diretor – Presidente do Conselho Administrativo da VIDAQUALITY

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: ASSEMBLEIA GERAL
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os trabalhadores do sindicato dos municípios de Magé, Guapimirim, Cachoeira de Macacu e MangaratibaRJ. Com endereço, praça dr..Nilo Peçanha n°137 sala 207 –MagéCEP:25.900-00 RJ. Associados ou não. A participarem da Assembleia Geral, a ser realizada no endereço Rua Paulo Teixeira dos Santos n°45
Centro Magé-RJ CEP:25900-082, no dia 08 de junho de 2021, às 09:00
horas em primeira convocação , onde deliberarão sobre os seguintes
assuntos: a) Apresentação e aprovação da Pauta de Reivindicações
referentes à Campanha Salarial da Categoria representada. b)-mudança
da data-base do dissidio coletivo com inicio ao corrente ano. Altera se de
1º de março, para, 01 de junho de cada ano. c)- Autorizar a Diretoria a
negociar as reivindicações)- aprovação do percentual de 2% (dois por
cento), para desconto, a título de Taxa Negocial dos funcionários , dos
empregados representados ao qual se refere a taxa assistencial no valor
de R$27,00 reais mensais pago ate o dia 05 de cada mês o desconto será
de responsabilidade integral das empresas em favor do sindicato, com o
desconto os laborais terão direito ao cartão de benefícios. e)- . Fica estabelecido que não havendo número legal na hora marcada, a Assembleia
será realizada, em segunda convocação às 10:00 horas, observadas as
formalidades legais estabelecidas nos artigos 612 e 859 da CLT.
Magé, 28 de Maio de 2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, o Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, inscrito
no CNPJ sob n. 33.574.716/0001-51, convoca todos os médicos sindicalizados para participarem da assembleia geral extraordinária, a ser
realizada no dia 02 de junho de 2021, às 17:00 hs em 1ª convocação,
e às 18:00hs em 2ª convocação, em formato híbrida, pela plataforma
Google Meet e presencialmente na sede do SINMED-RJ (Av. Churchill,
97, Castelo, Rio de Janeiro, 2º andar). O link será enviado por email aos
médicos que se inscreverem pelo e-mail presidencia@sinmedrj.org.br
até uma hora antes da realização da Assembleia. O e-mail de inscrição
deve conter nome completo, e-mail e CRM do médico. Pauta: 1) Informes; 2) Autorizar diretoria a dar como garantia em processo trabalhista
(0000435-77.2012.5.01.0073) o terreno de propriedade deste Sindicato localizado na Rua Joaquim Meier, nº 882, Rio de Janeiro – RJ.
Rio de Janeiro – RJ, 26 de maio de 2021.
Alexandre Oliveira Telles – Presidente do SINMED/RJ.

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento dos
interessados, que no dia 10 de Junho de 2021, às 10:00 horas,
realizará o leilão REBDETRO-PCERJ15.21 na forma on-line e
Presencial, dos veículos apreendidos ou removidos, a qualquer
título e não reclamado por seu proprietário, classificados como
conservados, sucata inservível identificados ou sucatas inservíveis
não identificados, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar
da data do recolhimento, conforme art. 328 do Código de Trânsito
Brasileiro, cujo os proprietários já foram notificados, tendo como
leiloeiro o Sr. ALEXANDRO LACERDA, devidamente matriculado
na JUCERJA sob o nº 103. Os veículos a serem levados a leilão
poderão ser verificados no site www.rebocarleiloes.com.br. A cópia do edital poderá ser consultada através do site
www.detro.rj.gov.br e www.rebocarleiloes.com.br
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BR Angels e centro
de inovação Cesar
fecham parceria

O

BR Angels, associação de investimento-anjo
composta por executivos
seniores de grandes companhias, acaba de fechar
uma parceria com o Cesar,
um dos maiores centros de
inovação do país. Entre os
objetivos se destacam a ampliação dos insumos para
avaliação técnica das startups investidas, bem como
o fomento à criação e troca
de conteúdos entre as instituições. Fundado em 2019,
o BR Angels conta com 150
associados que entregam
capital financeiro e, sobretudo, capital intelectual para
negócios promissores. Com
três batches em andamento,
a rede já promoveu aportes
de mais de R$ 10 milhões
em oito startups - Chiligum,
MindMiners, Nvoip, Home
Agent, VUXX, iRancho,
Dialog e CustomerX.
Por meio do acordo, o
Cesar emitirá relatórios
analíticos sobre a maturidade tecnológica das startups
pré-selecionadas pelo BR
Angels para a fase de investimentos. O chamado Technical Due Diligence (TDD)
será aplicado com base na
metodologia desenvolvida
pelo Cesar Labs, o programa
de aceleração de empresas
do Cesar. A unidade é especializada em desenvolver
projetos e soluções para toda a cadeia de inovação, que
vão desde a ideação, passando pela concepção e prototipação, até a entrega dos
produtos para empresas dos
mais diversos segmentos.
O TDD do Cesar Labs
avalia aspectos ligados a seis
temas que são: Arquitetura, Infraestrutura, Pessoas,
Processos, Propriedade Intelectual e Roadmap. Cada
um destes eixos é avaliado
por vários critérios de acordo com a aderência e no final é emitido um conceito
numa escala na qual a nota

1 representa pouca aderência e 5 muita aderência.
O primeiro relatório já foi
emitido em relação a uma
fintech ligada ao setor de
crédito. Além da pontuação,
o documento trouxe recomendações para a startup,
como por exemplo: definir
estrutura em cloud com
ambiente privado e público,
ao invés de apenas públicos;
e adotar solução de AutoScaling para garantir que a
solução seja escalável e suporte o aumento de carga.
O diretor do Cesar Labs, Augusto Galvão, afirma
que por meio da parceria
com o BR Angels, a instituição acredita estar somando
esforços com o intuito de
fomentar o desenvolvimento de uma grande rede de
startups, bem como apoiar
os associados investidores.
“Como parte da cultura do
Cesar, desenvolvida ao longo dos 25 anos de nossa
existência, buscamos sempre atuar em rede estabelecendo parcerias que possam
contribuir para o desenvolvimento dos ecossistemas
de inovação e tecnologia ao
qual estamos inseridos. O
profissionalismo e a seriedade do BR Angels estão
super alinhados aos valores
do Cesar e sem dúvida haverá uma imensa troca entre
ambas as redes”, diz.
Já o fundador e CEO do
BR Angels, Orlando Cintra
ressalta a oportunidade de
ampliar significativamente
a assertividade dos investimentos feitos pelo grupo.
“A parceria com o Cesar
vai otimizar o nosso trabalho de forma significativa.
Nós vamos ter mais dados
de análise técnica sobre as
startups para avaliar se estão aptas a receberem nossos investimentos e, assim,
esperamos contribuir de
forma assertiva para o ecossistema nacional de inovação”, afirma.

Cartas

A posição da Susep

A

Assessoria da Imprensa da Susep enviou nota a respeito da publicação “Canalhas! Canalhas! Canalhas!”
(coluna Empresa-Cidadã, 19/5/2021), de Paulo Márcio de
Mello:
“Uma das notas cita uma declaração atribuída à superintendente da Susep, Solange Vieira, sobre vítimas do coronavírus.
Gostaríamos de esclarecer que a declaração é inverídica.
Segue abaixo o comunicado que enviamos à imprensa
com os devidos esclarecimentos na época em que a declaração foi veiculada:
As declarações atribuídas à Solange Vieira em recente matéria jornalística sobre a pandemia Covid-19 são inverídicas.
Reiteramos que, a convite do então ministro Luiz Henrique Mandetta, a economista esteve em março no Ministério da Saúde (MS) para contribuir com os modelos de projeção decorrente da pandemia utilizados por aquela pasta.
Na ocasião, foram observados os cenários apresentados e
seus impactos, com foco sempre na preservação de vidas.
A economista declara seu repúdio a toda e qualquer ilação
que impute a alguma análise proferida juízo de valor em
sentido contrário ao direito à vida e à saúde para todos, de
qualquer idade, a qualquer tempo. Medidas legais cabíveis
sobre o assunto já foram tomadas (...)”
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China tem 310 milhões de
telefones conectados a 5G
A
s principais operadoras de telecomunicações da
China tinham 310 milhões
de terminais de celular
conectados às suas redes
5G até o final de abril, informou nesta terça-feira
o Ministério da Indústria
e Informatização. O número representa cerca de
19% do total de usuários
de telefonia móvel das três
operadoras - China Telecom, China Mobile e China Unicom.

Detentora da maior rede móvel 5G do mundo, a
China tem visto mais aplicações inovadoras da nova
tecnologia de comunicação
em um setor próspero e lucrativo.
Segundo o ministério,
são mais de 9 mil casos inovadores de aplicações de
5G na China, como a introdução de canteiros de obras
inteligentes com maior eficiência de gestão e menores
riscos de segurança, segundo o ministério.

A pasta previu ainda que,
em 2025, o 5G levará diretamente à criação de 2,93
trilhões de yuans (US$ 457
bilhões) em valor agregado
econômico (EVA, na sigla
em inglês).
Somente no ano passado,
o 5G resultou diretamente
em 810,9 bilhões de yuans
na produção econômica
bruta, de acordo com um
livro branco sobre o desenvolvimento 5G e seu impacto econômico e social.
A Academia Chinesa de

Tecnologia da Informação
e Comunicação divulgou o
livro branco em abril.
A indústria gerou diretamente 189,7 bilhões de
yuans em EVA e indiretamente resultou em cerca
de 2,1 trilhões de yuans em
produção bruta em 2020,
segundo o livro branco.
A pasta estimou que as
remessas de telefones celulares 5G na China serão responsáveis por 80% do total
de remessas no segundo semestre deste ano.

Mercado editorial faturou
menos 8,8% em 2020

O

faturamento do
mercado editorial no ano passado caiu 8,8% em relação
a 2019, atingindo um total
de R$ 5,2 bilhões. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, pela Pesquisa
Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro ano-base 2020, realizada pela
Nielsen Book, com coordenação da Câmara Brasileira
do Livro (CBL) e do Sindicato Nacional dos Editores
de Livros (Snel).
O presidente do Snel,
Marcos da Veiga Pereira,
disse à Agência Brasil que a
queda decorreu, entre outros fatores, do fato de que o
Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD) não conseguiu ser executado em 2020.
Marcos Pereira disse que
em função da pandemia
do novo coronavírus (covid-19), “apesar de todo
o esforço de sua equipe, o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) não conseguiu selecionar os acervos, mandá-los para as escolas, não
obteve o quantitativo total,
não pôde negociar com as
editoras, nem fazer os contratos no ano passado. Tudo foi feito no primeiro trimestre de 2021”.
Em 2020, segundo Marcos Pereira, o governo foi
responsável por agregar R$
1,4 bilhão ao faturamento
do setor editorial, contra R$

1,6 bilhão em 2019.
Marcos Pereira disse que
“uma queda grande e muito
surpreendente” foi registrada
no segmento de livros religiosos, representada por um
canal importante que é o sistema porta a porta, afetado
pelo distanciamento social.
No mercado de educação,
que engloba os subsetores
de livros didáticos e científico, técnico e profissional, o
presidente do Snel disse que
a mudança já vem ocorrendo
há muito tempo. “Você tem
uma migração para ferramentas virtuais e, aí, a pandemia deve ter acelerado isso”.
Ele lembrou que as aulas
na rede privada de ensino
passaram a ser pela internet,
com os estudantes dentro de
suas casas. “A pandemia, de
várias formas diferentes, impactou o resultado do setor”.
A pesquisa mostra que
o subsetor Religiosos foi
o mais afetado em termos
de faturamento nas vendas
das editoras ao mercado,
apresentando retração de
14,2%. Já o faturamento
do subsetor Didáticos caiu
10,9%, enquanto o de Científicos, Técnicos e Profissionais caiu 6,7%.
O único subsetor que
mostrou aumento nominal
no faturamento, com as
vendas ao mercado, foi o de
Obras Gerais, que encerrou
2020 com R$ 1,3 bilhão, alta
de 3,8% comparativamente
ao ano anterior.

Marcos Pereira disse que a
leitura espontânea foi a tônica do ano passado. “Houve
a redescoberta das pessoas
com o livro e, curiosamente,
também por conta da pandemia. Aí é o efeito contrário,
de ter tempo, com a coisa da
pessoa voltar àquele momento com ela mesma que a leitura proporciona. Faz parte
do ato de ler você ter o seu
espaço”.
Combinado a esse retorno à leitura, Marcos Pereira
disse que ocorreu o fato de
o varejo online ir se preparando ao longo da pandemia
para atender essa demanda.
As vendas das editoras para
o canal de livrarias exclusivamente virtuais cresceram
84%, com faturamento de
R$ 923,4 milhões em 2020.
Marcos Pereira estimou
que o crescimento das vendas das livrarias online aos
consumidores, por sua vez,
deve ter superado em muito
esses 84%.
A pesquisa mostra ainda
que as vendas para as livrarias físicas, por sua vez,
caíram 32% em relação a
2019. O presidente da Câmara Brasileira do Livro,
Vitor Tavares, acredita em
recuperação, apesar do
ano difícil que a pandemia
representou para o setor.
“Acreditamos nessa recuperação, pois elas (livrarias
físicas) são fundamentais
para a descoberta de novos
títulos pelo leitor e para o

bom desempenho do mercado como um todo”, disse.
Lançamentos
As editoras brasileiras
produziram, no ano passado, 46 mil títulos, dos quais
24% foram lançamentos
(11.295), enquanto 76%
foram reimpressões. O número de lançamentos caiu
17,4% em 2020, no comparativo com 2019.
Marcos Pereira prevê que
este ano as vendas de livros
didáticos para o mercado
deverão apresentar grande
queda também, porque “a
volta às aulas foi ainda no
ambiente de pandemia, no
auge da crise (de saúde) no
Amazonas e, depois, no resto do Brasil, com escolas e
livrarias fechadas”.
O segmento de obras
gerais, entretanto, segundo
ele, começou o ano crescendo a dois dígitos em relação a 2020. Ele reconhece
que “é um desafio enorme
a gente manter a leitura nos
níveis atuais, porque não se
sabe o que vai acontecer no
momento em que a população estiver vacinada e as
pessoas começarem a voltar
a circular”.
“Será que elas vão manter o hábito de leitura como
está hoje? Acho que isso depende até de nós mesmos”.
Mas com a reabertura das
livrarias físicas, ele aposta
em crescimento grande.

Ibiracica Administração e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 50.259.951/0001-58
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ibiracica Administração e Participações S.A., CNPJ/ME sob nº 50.259.951/0001-58 - NIRE 35300568893 - Comunicado/Convocação Acham-se à disposição dos Acionistas, na sede da Companhia, localizado no Estado de São Paulo, Município de São Paulo, na Rua Oswaldo Leite
Ribeiro, n° 222, Morumbi CEP 05655-020, os documentos do artigo 135, §3º, da Lei 6.404/76. Convidamos os acionistas para se reunirem em AGE,
dia 03 de junho de 2021, às 10h, no endereço supra, com a seguinte ordem do dia: 1) deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da
Companhia. São Paulo - SP, 24 de maio de 2021. Nelson de Sampaio Bastos - Diretor Presidente.

FIQUE ATENTO,
E JUNTOS VAMOS
LUTAR CONTRA
O CORONAVÍRUS.

MINOTAURO, LUTADOR

O cor onaví r us cheg ou
ao Br asi l . V am os f i car
atentos, m as tr anq ui l os.
I nf or m ação e b oa
hi g i ene são as m el hor es
f or m as d e se p r eveni r
d o ví r us e p r oteg er
sua f am í l i a

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

APOIO DESTE VEÍCULO
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Investidor da bolsa tem até 31 de maio para entregar declaração anual
Vendas com lucros, prejuízos e proventos recebidos ao longo do ano 2020

C

om mais de 3,5 milhões de pessoas
investindo na Bolsa de Valores brasileira, a
Receita Federal exige que
esses investidores cumpram
algumas obrigações fiscais
específicas.
A menos de duas semanas da data limite para a entrega da declaração do imposto de renda, segundo a
Receita Federal, cerca de 14
milhões de brasileiros ainda
não entregaram a declaração. E quem perder o prazo,
que encerra no próximo dia
31 de maio, deverá pagar
multa no valor de R$165,74,
ou de 1% até 20% sobre o
imposto devido, acrescido
de juros.
Especialistas alertam que
a demora na entrega é uma
recorrência do contribuinte brasileiro, acostumado a
deixar para a última hora.
Contudo, quando se trata
de um contribuinte que investe na Bolsa de Valores,
a declaração exige cuidados
extras para ser feita e deve
ser preparada com maior
antecedência. Atualmente,

a maior parte dos mais de
3,5 milhões de contribuintes que possuem CPF cadastrado na B3, porém, não
sabem que, pelo simples
fato de estarem investindo
na Bolsa de Valores, eles já
estão obrigados pela Receita Federal a cumprir com
algumas obrigações fiscais
específicas.
A especialista em tributação para investidores de
bolsa, Alice Porto, mais
conhecida como Contadora da Bolsa, reforça que “a
partir da emissão da primeira nota de corretagem ou,
como eu costumo dizer, o
primeiro R$1 na bolsa de
valores, não tem para onde
fugir. O investidor já está no
radar da Receita Federal, e
ela já o enxerga como uma
pessoa com alto poder aquisitivo! Então é necessário
informar para o Leão todas
as movimentações feitas ao
longo do ano na bolsa de
valores, apurar lucro ou prejuízo, pagar Darf se necessário, informar os ativos de
bolsa que estavam custodiados em carteira na data de

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento dos
interessados, que no dia 24 de Junho de 2021, às 10:00 horas,
realizará o leilão REBDETRO-PCERJ17.21 na forma on-line e
Presencial, dos veículos apreendidos ou removidos, a qualquer
título e não reclamado por seu proprietário, classificados como
conservados, sucata inservível identificados ou sucatas inservíveis
não identificados, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar
da data do recolhimento, conforme art. 328 do Código de Trânsito
Brasileiro, cujo os proprietários já foram notificados, tendo como
leiloeiro o Sr. ALEXANDRO LACERDA, devidamente matriculado
na JUCERJA sob o nº 103. Os veículos a serem levados a leilão
poderão ser verificados no site www.rebocarleiloes.com.br. A cópia do edital poderá ser consultada através do site
www.detro.rj.gov.br e www.rebocarleiloes.com.br

SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.
CNPJ/MF n° 33.386.210/0001-19 - NIRE nº 3.330.013.730-1
Companhia Aberta
Ata de Reunião do Conselho de Administração em 19/05/2021
1. Data, hora e local: Aos 19/05/2021, às 14h, na sede social da Cia., na
Rua Voluntários da Pátria, 45/8º, Botafogo/RJ. 2. Composição da Mesa:
Sr. Fabio Bergman, presidente; Sr. Daniel Bergman, secretário. 3. Quórum
e Presença: Dispensada a convocação prévia tendo em vista a presença
da totalidade dos membros do Conselho de Administração, Sr. Fabio Bergman, Sr. Daniel Bergman e Sra. Sheila Bergman. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Cia. 5. Deliberações:
Os conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições,
nos termos da alínea “b” do Art. 12 do estatuto social da Cia., aprovam a
reeleição: a) para Diretor-Presidente e Diretor de Relações com Investidores, do Sr. Fabio Bergman, brasileiro, casado, engenheiro civil, CONFEA-CREA/RJ 200155969-0 e CPF 082.820.237-01; b) para Diretores sem
designação específica, dos Srs. Homero Valle de Menezes Côrtes, brasileiro, casado, engenheiro civil, CONFEA-CREA/RJ 200179263-8 e CPF
241.098.357-04; Luiz Antonio Moreira Sant’Anna, brasileiro, divorciado,
engenheiro civil, CONFEA-CREA/RJ 200209302-4 e CPF 335.452.437-53;
José Antonio Mazzoco, brasileiro, casado, engenheiro civil, CONFEA-CREA/SP 260368456-6 e CPF 694.078.608-25; e André Dias de Souza,
brasileiro, casado, arquiteto e urbanista, inscrito no CAU/SP A67700-0 e
CPF 355.030.888-40, todos com o mesmo endereço profissional da Cia.
e com mandato unificado de 1 ano, a contar de 02/06/2021, ou até a sua
substituição, conforme decisão deste Conselho de Administração, sendo
permitida a reeleição. 6. Encerramento da reunião: Nada mais havendo
a ser tratado, os conselheiros encerraram a reunião, da qual se lavrou a
presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. RJ, 19/05/2021.
Fabio Bergman - Presidente do Conselho de Administração. Daniel
Bergman - Conselheiro, Sheila Bergman - Conselheira. Jucerja em
24/05/21 sob o nº 4072500. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
Edital de 2ª Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados
de Recebíveis Imobiliários - CRI - da 1ª Série da 2ª Emissão da Reit
Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. A Reit Securitizadora de
Recebíveis Imobiliários S/A, CNPJ/MF 13.349.677/0001-81 (“Emissora”),
nos termos da cláusula 8.2 do Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários da 1ª e 2ª Séries da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis
Imobiliários (“Emissão” e “CRI”, respectivamente) da Emissora (“Termo
de Securitização”), vem pela presente, em segunda ordem, convocar
os Titulares dos CRI da 1ª Série da 2ª Emisssão dos CRIs da Emissora
(“Titulares dos CRI”), para a Assembleia Geral de Titulares dos CRI da
Emissão (“Assembleia Geral”), a se realizar no dia 07 de junho de 2021,
às 14h00 (quatorze horas) de forma exclusivamente digital, através da
plataforma eletrônica Microsoft Teams, sendo o acesso disponibilizado
individualmente para os Titulares dos CRI devidamente habilitados nos
termos deste Edital, conforme autorizado pela Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”). A Ordem do Dia da Assembleia Geral será a seguinte:
(i) Deliberar acerca da substituição do índice de atualização monetária
dos CRI, o IGP-M, pelo IPCA, de acordo com a solicitação recebida pela
Emissora; (ii) autorização para que a Emissora, em conjunto com o Agente
Fiduciário, adote todas as providências necessárias para efetivar as
deliberações, inclusive a formalização de aditamentos aos documentos da
Emissão, caso necessário. Uma vez aprovadas, as matérias da Ordem do
Dia serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI, independentemente de
terem comparecido à Assembleia Geral ou do voto proferido. Em razão da
situação de calamidade pública, visando a segurança de todos, em linha
com a Instrução nº 625 da CVM de 14 de maio de 2020, a Assembleia
Geral será realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams,
cujo acesso será disponibilizado pela Emissora àqueles que enviarem por
correio eletrônico para ri@reit.com.br e para gdc@gdcdtvm.com.br, os
documentos que comprovem os poderes de representação dos Titulares
dos CRI ou os documentos que comprovem sua condição de Titulares
dos CRI, até o horário da Assembleia Geral. Para os fins acima, serão
aceitos como documentos de representação: participante pessoa física cópia digitalizada de documento de identidade do Titular do CRI; ou, caso
representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração
(i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii)
acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do Titular
do CRI; e a) demais participantes - cópia digitalizada do estatuto ou contrato
social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário
que comprove a representação legal do Titular do CRI, e cópia digitalizada
de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado
por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma
reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada
de cópia digitalizada dos documentos do Titular do CRI. Os termos que não
se encontrem aqui expressamente definidos, terão o significado que lhes é
atribuído nos documentos da Emissão.
Rio de Janeiro, 26 de Maio de 2021.
REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.

31/12 e, ainda, os proventos recebidos ao longo do
ano”.
O investidor deve estar
atento para prestar as informações corretamente, pois
existem algumas regras peculiares. Por exemplo, para
operações que são abertas
em datas diferentes, chamadas de swing trade, há um limite de R$ 20 mil para isenção
do IR. Porém, a especialista alerta que essa isenção
só é válida para quando,
dentro de um determinado
mês, o total de vendas seja
inferior a essa quantia. Mas
atenção! Apenas o lucro de
ações e ouro negociados
em operações swing trade
são isentos do pagamento de
imposto de renda. Qualquer
outro tipo de negociação
em bolsa, com lucro e que
fuja dessa regra não pode
ser considerada isenta de
pagamento de IR.
Já nas operações de
daytrade, que são iniciadas
e liquidadas no mesmo dia,
não há qualquer isenção e o
imposto é de 20% sobre o
lucro acumulado. Deve-se

emitir um Darf para pagamento do IR que vence no
último dia útil do mês seguinte às operações. Assim,
é preciso acompanhar de
perto e, continuamente, a
contabilidade dos investimentos realizados no ambiente da bolsa de valores.
A contadora da Bolsa explica, também, sobre a importância de o contribuinte
declarar corretamente para
ficar em dia com o Leão:
“caso o investidor tenha
feito alguma operação de
venda, que o resultado total do mês tenha sido de
lucro tributável, mesmo
com a Darf emitida e o imposto já pago, será necessário informar esse resultado na Declaração Anual,
da mesma forma que os
meses com lucro isento.
Afinal, a Receita quer saber
sobre toda a variação patrimonial do investidor, sobretudo aquela proveniente
de movimentações em bolsa. Se o resultado total do
mês tiver sido de prejuízo, a
regra de informar na declaração permanece para que

JUÍZO DE DIREITO DA 42ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação,
extraídos dos autos da Ação de COBRANÇA,
movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO II
em face de ATHOS FARMA FARMACÊUTICA LTDA,
processo nº 0317495-30.2010.8.19.0001, na forma abaixo:
A Dra. KÁTIA CILENE DA HORA MACHADO BUGARIM, Juíza da
Vara acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a
todos os interessados especialmente a ATHOS FARMA
FARMACÊUTICA LTDA, que em 08/06/21, às 11:00 hs., no site
do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON
B. RICART, venderá de forma eletrônica (on line) conforme art.
879 inciso II do CPC, não havendo licitantes no dia 10/06/21,
no mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na forma do
art. 891 § único do NCPC, o imóvel registrado no 5º RGI,
matrícula nº 86.136, Av. Nossa Senhora de Copacabana, nº
1.141 Loja A – Copacabana - RJ, avaliado as fls. 380/381 em
17/10/2019, por R$ 4.200.000,00 equivalentes a 1.227.675,31
Ufir’s, que na expedição do presente edital, corresponde ao
valor de R$ 4.548.906,00. Condições Gerais da Alienação:
constam no Edital na íntegra, no site do leiloeiro e nos autos.
Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 5% ao leiloeiro e
custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação ou
remição. Para conhecimento de todos foi expedido este, outro
na integra estará afixado no local de costume e na sede do
juízo e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública,
se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo
assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado
e passado nesta cidade, em 23/04/21. Eu, Marcos Wilson
Rodrigues da Silva, Chefe de Serventia, o fiz digitar e
subscrevo. (ass) Dra. KÁTIA CILENE DA HORA MACHADO
BUGARIM, Juíza de Direito.
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
DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 16ª SÉRIE DA
2ª EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
S.A. A REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.349.677/0001-81 (“Emissora”), nos termos do
Termo de Securitização de Créditos Imobiliários (“Emissão” e “CRI”, respectivamente) da Emissora, vem, pela presente, convocar os Titulares dos CRI
(“Titulares dos CRI”), para a Assembleia Geral de Titulares (“Assembleia Geral”) a se realizar no dia 16 de junho de 2021 às 15:00 horas, de forma exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, sendo
o acesso disponibilizado individualmente pela Emissora aos Titulares dos CRI
devidamente habilitados nos termos deste Edital, conforme autorizado pela
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). A Emissora recebeu da Prolotes
Participações S.A. (“Cedente”), comunicação solicitando que fosse convocada Assembleia Geral para deliberar sobre a apresentação de uma proposta
de repactuação do fluxo de pagamento dos CRI aos seus investidores. Assim
a Emissora convoca os Titulares a deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
(i) Aprovação da repactuação do fluxo de pagamento dos CRI, para amortização do saldo devedor pela tabela price (“PMT”); (ii)Aprovação da amortização
antecipada do saldo devedor (“cash sweep”) com todo excedente de arrecadação; e (iii) Alteração do fundo de reserva de liquidez, equivalendo a 1 (uma)
PMT do novo fluxo dos CRI. As deliberações constantes da ordem do dia,
para serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares de CRI representando a maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos CRI em circulação (“Quórum
de Aprovação”). Uma vez aprovada, a ordem do dia será oponível a todos os
Titulares. A Emissora e o Agente Fiduciário, em qualquer caso, aprovando-se a matéria constante da Ordem do Dia, estarão autorizados a tomar todas
as providências necessárias para implementar as alterações necessárias. A
presente convocação da Assembleia Geral será enviada, pelo agente fiduciário, via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja completo junto ao
escriturador dos CRI, 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. Em razão da situação de calamidade
pública, visando à segurança de todos, em linha com a Instrução nº 625 da
CVM de 14 de maio de 2020, a Assembleia Geral será realizada por meio da
plataforma eletrônica Microsoft Teams, cujo acesso será disponibilizado pela
Emissora àqueles que enviarem por correio eletrônico para ri@reit.com.br e
para gdc@gdcdtvm.com.br, os documentos que comprovem os poderes de
representação dos Titulares dos CRI ou os documentos que comprovem sua
condição de Titulares dos CRI, até o horário da Assembleia Geral. Para os
fins acima, serão aceitos como documentos de representação: participante
pessoa física - cópia digitalizada de documento de identidade do Titular do
CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva
procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade
do Titular do CRI; e a) demais participantes - cópia digitalizada do estatuto ou
contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do Titular do CRI, e cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma
reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada
de cópia digitalizada dos documentos do Titular do CRI. 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 gdc@gdcdtvm.com.br,
respectivamente. Rio de Janeiro, 26 de maio de 2021.

o investidor mostre para a
Receita que ele não teve ganhos e, não menos importante, para que ele tenha o
direito de compensar em
meses futuros com lucro
tributável”, complementa
Alice.
Em síntese, isso significa que, se um investidor
teve um prejuízo de R$ 30
mil em fevereiro e um lucro
de R$ 50 mil em março, ele
pode descontar esse valor
negativo (R$30 mil), dentro das regras de compensação de prejuízo, e contabilizar o restante como
lucro a ser tributado. Nesta
situação, a cobrança incidirá
somente sobre o valor de R$
20mil. Porém, caso não informe o prejuízo, ele perde
o direito de compensação e
a Receita entenderá que ele
teve um lucro total de R$ 50
mil, que deverá ser tributado
em cima desta quantia.
Assim, para evitar ser
abocanhado pelo Leão da
Receita Federal, todo investidor deveria manter a
organização constante nos
seus investimentos, seja nos

resultados, seja nos procedimentos administrativos
e burocráticos necessários
para as movimentações em
bolsa. “É importante não
somente para ficar em dia
com o detalhado sistema
tributário brasileiro, mas
também para gerenciar os
resultados mensais e a necessidade de alguma adequação das estratégias de
investimentos. Quem entra
na bolsa de valores objetiva
ganhar dinheiro, mas gerenciar as operações requer
bastante organização e disciplina.
O ideal para o investidor não ter problemas
com a Receita Federal é
manter os cálculos atualizados mensalmente para
não pagar juros e multas
sobre os tributos de bolsa
e informar todos os resultados desses cálculos na
Declaração Anual. O investidor de bolsa que não
se atenta às obrigações fiscais corre o grande risco
de ter o CPF bloqueado e
o patrimônio fiscalizado.”,
conclui Alice.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
EDITAL DE 2ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES
DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA 11ª e 12ª SÉRIES
DA 2ª EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. A REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.349.677/0001-81 (“Emissora”), nos termos
das cláusulas 10.2 e 10.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários
da 11ª e 12ª Séries da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários
(“Emissão” e “CRI”, respectivamente) da Emissora (“Termo de Securitização”),
vem pela presente, convocar os Titulares dos CRI (“Titulares dos CRI”), para
a Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Assembleia Geral”) a se realizar
no dia 01/06/2021 às 15:00 horas, de forma exclusivamente digital, através
da plataforma eletrônica Microsoft Teams, sendo o acesso disponibilizado
individualmente, pela Securitizadora aos Titulares dos CRI devidamente habilitados nos termos deste Edital, conforme autorizado pela Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”), para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Tendo
em vista a repactuação aprovada pelos Titulares dos CRI na Assembleia Geral
de Titulares dos CRI realizada em 24 de junho de 2020 (“AGT 24/06/2020”) e
que na referida assembleia, segundo o entendimento do Agente Fiduciário,
não constou de forma clara: (a) as novas datas das parcelas de pagamento
de principal e juros dos CRI (“Fluxo de Pagamento”); (b) a alteração da Data
de Vencimento dos CRI, conforme definido no Termo de Securitização; (c) a
definição do termo “arrecadação” para recomposição da Reserva de Liquidez,
para que seja dada ciência que este faz referência a arrecadação dos Créditos
Imobiliários, conforme definido no Termo de Securitização; e (d) a definição
de que a concessão do período de carência foi apenas para o pagamento de
principal e juros dos CRI nos meses de junho, julho e agosto de 2020 e para o
pagamento de principal dos CRI nos meses de setembro, outubro e novembro
de 2020 e não para o pagamento dos Créditos Imobiliários pelos devedores.
Assim, mediante o exposto acerca dos itens acima que não constaram de forma explicita em ata, deliberar acerca das alterações das deliberações tomadas
na AGT 24/06/2020 para aprovação expressa: (a) do Fluxo de Pagamento; (b)
da alteração da Data de Vencimento dos CRI; (c) da definição do termo “arrecadação”; (d) a ratificação do período de carência dos CRI. (ii) Declaração ou
não do vencimento antecipado da Emissão, em virtude do descumprimento
do Procedimento de Substituição dos Compromissos de Compra e Venda
desenquadrados, conforme definido na cláusula 9.7 do Contrato de Cessão
de Créditos Imobiliários e Outras Avenças, celebrado 21 de fevereiro de 2018
(“Contrato de Cessão”), bem como a obrigação de recomposição da Reserva
de Liquidez da Emissão, por parte da SKY Empreendimentos Imobiliários Sul
de Minas Ltda., CNPJ/ME nº 19.721.607/001-99, SKY Construções Empreendimentos Jardim Europa Alpinópolis Ltda., CNPJ/ME nº 23.428.740/0001-29 e
SKY Construções e Empreendimentos Imobiliários Jardim Primavera Alterosa
Ltda., CNPJ/ME nº 18.606.502/0001-26 (“Cedentes”) nos termos da cláusula
9.1, item (i) do Contrato de Cessão e da cláusula 3.3.2 do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Decorrentes de Contratos
de Alienação de Imóveis, celebrado em 21 de fevereiro de 2018 (“Contrato de
Cessão Fiduciária”); (iii) Deliberação acerca das medidas a serem tomadas
pela Emissora em virtude do resultado da deliberação constante no item (ii)
da Ordem do Dia, incluindo a contratação de assessor legal para ajuizamento
das medidas de excussão das garantias da Emissão, caso haja a declaração
de vencimento antecipado. Na hipótese da não declaração de vencimento antecipado da Emissão, os Titulares dos CRI deverão orientar a Emissora sobre quais medidas deverão ser por esta tomadas, inclusive, eventualmente,
poderão apresentar proposta de repactuação da Emissão a ser apresentada
para aprovação das Cedentes. Caso haja a deliberação pela apresentação
de proposta de repactuação da Emissão aos Cedentes, a Emissora deverá
apresentar previamente aos Titulares dos CRI os exatos termos da proposta e
convocar nova Assembleia Geral, ocasião em que a aprovação da referida proposta será deliberada; (iv) Deliberação sobre a solicitação das Cedentes, para
alteração da cláusula 4.1.3.2 e subsequentes do Termo de Securitização, passando o índice de atualização monetária dos CRI, de IGP-M/FGV para IPCA/
IBGE, sendo certo que os Titulares dos CRI deverão informar na Assembleia
a data na qual passará a valer a alteração, caso aprovado este item; (v) Caso
aprovados os itens acima da Ordem do Dia, autorização para que a Emissora,
em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as providências necessárias para efetivar as deliberações, inclusive a formalização de aditamentos aos
Documentos da Emissão; A Emissora esclarece ainda que, conforme o disposto no item (i) da Ordem do Dia, será necessário aos Titulares de CRI, presentes na AGT, a ratificação das deliberações tomadas na AGT 24/06/2020,
em virtude da constatação feita pelo Agente Fiduciário, de que a ata da AGT
24/06/2020 não foi suficientemente clara quanto às referidas deliberações. As
deliberações constantes nos itens (ii), (iv) e (v) da Ordem do Dia, para serem
aprovadas, deverão obter votos de Titulares dos CRI que representem 50%
(cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulação, nos termos da Cláusula
10.10 do Termo de Securitização. Com relação as deliberações constantes
nos itens (i) e (iii) da Ordem do Dia, para serem aprovadas, deverão obter
votos de Titulares dos CRI que representem 2/3 (dois terços) dos CRI em circulação, nos termos da cláusula 10.11 do Termo de Securitização. Uma vez
aprovadas, as matérias da Ordem do Dia serão oponíveis a todos os Titulares
dos CRI. Em linha com a Instrução nº 625 da CVM de 14 de maio de 2020, a
Assembleia será realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft
Teams, cujo acesso será disponibilizado pela Emissora àqueles que enviarem por correio eletrônico ri@reit.com.br e contencioso@pentagonotrustee.com.br, os documentos que comprovem os poderes de representação dos Titulares dos CRI ou os documentos que comprovem sua condição
de Titulares dos CRI, até o horário da Assembleia Geral. Os documentos e
informações relacionados à Ordem do Dia, encontram-se à disposição para
consulta dos Titulares dos CRI na sede da Emissora e no endereço eletrônico
www.reit.net.br, mediante senha a ser disponibilizada pela Emissora aos Titulares dos CRI que a solicitarem por escrito por correio eletrônico ri@reit.com.
br. Para os fins acima, serão aceitos como documentos de representação:
participante pessoa física – cópia digitalizada de documento de identidade
do Titular do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da
respectiva procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de
identidade do Titular do CRI; e a) demais participantes – cópia digitalizada
do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de
documento societário que comprove a representação legal do Titular do CRI, e
cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso
representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i)
com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos do Titular do CRI.
Rio de Janeiro, 24 de maio de 2021.
REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
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Leilões de energia existente Painel reúne dados
serão em 25 de junho
sobre fase de exploração

A

Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (25) o
edital dos Leilões nº 4 e nº
5/2021, denominados Leilões de Energia Existente
A-4 e A-5 de 2021. Os dois
leilões serão realizados online e em sequência, começando pelo A-4, ambos no
dia 25 de junho, com transmissão ao vivo no portal
da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
(CCEE).
Para participar dos leilões
os projetos devem ser previamente qualificados tecnicamente pela Empresa de
Pesquisa Energética (EPE).
Foram cadastrados 88 projetos, totalizando 43.330
MW de potência. Devido à
obrigatoriedade de realização dos Leilões de Energia
Existente em data anterior
aos Leilões de Energia Nova, os Leilões A-3 e A-4
aprovados pela Diretoria da
Aneel para 25/6 foram re-

agendados para 8 de julho.
Os ajustes no cronograma serão realizados por
meio de Comunicado Relevante a ser publicado pela
Comissão Especial de Licitação (CEL), informou a
Aneel.
Os Leilões nº 4 e nº
5/2021, de Energia Existente, negociarão Contratos de
Comercialização de Energia
Elétrica no Ambiente Regulado (CCEARs) na modalidade por disponibilidade
de energia proveniente de
fonte termoelétrica a carvão mineral nacional e a gás
natural. O preço inicial para
os dois leilões será de R$
318,00 por megawatt-hora
(R$/MWh). As usinas participantes do leilão já existem ou se comprometem a
entrar em operação comercial antes do início do suprimento, previsto para 1º
de janeiro de 2025 (A-4) e
de 2026 (A-5). Os contratos
estipulam a entrega de energia ao longo de 15 anos.

E

ntrou no ar nesta
terça-feira o Painel
Dinâmico da Fase
de Exploração, uma nova
forma interativa de visualização dos dados relativos à
primeira fase dos contratos
de exploração de petróleo e
gás natural.
Segundo a Agência Nacional de Petróleo e Gás
Natural (ANP), os dados
disponíveis no Painel são
atualizados diariamente,
permitindo que o usuário acompanhe, quase em
tempo real, a evolução dos
blocos e contratos ao longo da fase de exploração.
A fase de exploração
tem início com a assinatura
do contrato. Nela, as áreas
exploradas são chamadas
de blocos, e as empresas
realizam estudos e atividades (como levantamentos sísmicos e perfuração
de poços) para detectar a
presença de petróleo e/ou

gás natural em quantidade
suficiente para tornar sua
extração economicamente
viável. Em caso positivo,
a empresa apresenta uma
declaração de comercialidade à ANP e o bloco (ou
parte dele) se transforma
em um campo produtor,
dando início à fase de produção. Em caso negativo,
a empresa pode devolver
o bloco (ou parte dele) à
ANP.
“O Painel é uma ferramenta de análise destinada
a agentes regulados, órgãos
de governo, universidades
e instituições de pesquisa,
bem como à sociedade de
forma geral”, disse a agência reguladora. Com gráficos, tabelas e aplicação de
filtros, o Painel Dinâmico
da Fase de Exploração permitirá ao usuário o acesso
aos dados de forma fácil e
ágil, com a possibilidade de
exportá-los.

Grupo TAP: Prejuízo foi
13 vezes maior em 2020

O

Grupo
TAP
amargou prejuízos de 1.418 milhões de euros em 2020,
mais de 13 vezes os 105 milhões de euros negativos de
2019, conforme relatório de
contas da Parpública.
Nesta terça-feira (25), a
Parpública informou que não
fez em 2020 qualquer provisão para fazer face à sua parte do capital próprio negativo
da TAP porque “considera
que não existe qualquer obrigação de cobrir perdas adicionais para além do investimento que realizou”.
Segundo a agência Lusa, a Parpública tinha 50%
da TAP em 2020. “A esta
participação - após negociações com acionistas privados - passaram a somarse mais 22,5% detidos pela
Direção-Geral do Tesouro
e Finanças, pelo que o Estado Português detinha então o controlo efetivo sobre
72,5% do capital social da
TAP SGPS”.

No que respeita à TAP, a
Parpública diz que “a operação e resultados de 2020
foram significativamente
impactados pela quebra de
atividade verificada a partir
de março, em resultado da
pandemia de covid-19, que
afetou de forma sem precedentes o setor da aviação
civil a nível global”.
A TAP Air Portugal, foi
criada a 14 de março de
1945, com o nome “Transportes Aéreos Portugueses”
e é a companhia aérea de
bandeira portuguesa, com
sede em Lisboa e hub no
Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, Portugal.
A TAP opera voos de
Lisboa para São Paulo, Rio
de Janeiro, Fortaleza, Belo
Horizonte, Brasília, Recife,
Maceió e Salvador. A empresa portuguesa deverá
retomar seus voos de Porto
para São Paulo a partir de 3
de junho; e entre Lisboa e
Belém, a partir de 4 de junho.

Três perguntas: os alertas do Simplifica Já sobre a Reforma Tributária
Por Jorge Priori

C

onsiderando a discussão no Congresso
Nacional
sobre a Reforma Tributária, conversamos sobre o
tema com Alberto Macedo,
integrante do comitê de
criação da proposta Simplifica Já, doutor em Direito
Econômico, Financeiro e
Tributário pela USP, consultor técnico da Anafisco
e professor do Insper. O
Simplifica Já é um grupo de
entidades representativas de
setores públicos e privados
comprometidos com a melhoria imediata do sistema
tributário nacional, particularmente dos tributos sobre
o consumo.
Alberto faz uma série de
alertas sobre os projetos
que estão sendo analisados,
como o risco de aumento
da carga tributária e da complexidade do já complexo
sistema tributário brasileiro.
Quais são os principais
problemas do sistema
tributário brasileiro?
Os principais problemas do sistema tributário
brasileiro são a regressividade, ou seja, o pobre pagar
mais tributo, proporcionalmente à sua renda, do que
o rico, e a complexidade da
tributação do consumo.
Em relação à regressividade, acontece em certa medida no Imposto de Renda,
entre outros motivos, pela
não correção das faixas de
isenção e demais faixas pelo
índice da inflação, o que faz
com que contribuintes de
pouca capacidade contributiva, que poderiam estar na
faixa de isenção, acabem
tendo que pagar o imposto.
Além disso, 0,1% da
população brasileira detém
30% da riqueza nacional.
Então, a implementação de
uma faixa acima da faixa de
27,5% do IRPF, por exemplo, 35% (como aconteceu
em 1994/1995), contri-

buiria para melhorar a progressividade do imposto.
Os dados acima, trago de
estudos da Unafisco.
A tributação do consumo
em si é regressiva. O tributo
embutido no preço obviamente impacta muito mais
a pessoa pobre do que a
pessoa rica. O ideal seria a
redução gradativa da tributação do consumo, com o
aumento da tributação da
renda e da propriedade.
Em relação à tributação
da propriedade, alíquotas
progressivas no ITBI, imposto sobre transferência
de propriedade imóvel, de
competência
municipal,
bem como um espectro
maior de progressividade
nas alíquotas do ITCMD,
imposto de transferência de
propriedade e sobre herança de competência estadual,
como em regra acontece
nos países afora, ajudaria
a combater essa regressividade, com o rico pagando
mais imposto que o pobre,
proporcionalmente à sua
renda.
Voltando à questão da
complexidade na tributação
do consumo, principal ponto atacado pelo Simplifica
Já, ela é causada hoje principalmente pelo ICMS, bem
como pela PIS/Cofins não
cumulativa.
No caso do ICMS, o
grande problema é que não
temos um ICMS no Brasil,
e sim 27 ICMSs (dos 26 estados e do DF), com baixíssima uniformidade das
legislações estaduais, bem
como com total ausência de
integração entre os sistemas
de notas eletrônicas e declarações desses estados.
No tocante à PIS/Cofins, os dois principais
problemas – diversidade
de regimes e a restrição do
crédito financeiro, com uma
definição ruim do que seria
insumo – concentram-se na
PIS/Cofins não cumulativa.
Segundo especialistas, essa
solução tem o condão de

dar fim a mais de 70% dos
problemas da PIS/Cofins
não cumulativa com um
simples projeto de lei de
três artigos.
Em relação à folha, o
tributo Contribuição Patronal Previdenciária (CPP) é
muito oneroso para as empresas que mais empregam,
sendo um obstáculo a mais
à empregabilidade.
Por fim, em relação ao
ISS, de competência dos
municípios, o grande problema é a diversidade de legislações do ISS dos milhares
de municípios e a falta de
um sistema integrado nacionalmente de nota fiscal
de serviços eletrônica, para
facilitar tanto a vida dos
contribuintes quanto das
prefeituras.
Como o movimento vê
a condução da reforma
tributária no Congresso
Nacional?
A nosso ver, o problema
dos projetos que “largaram
na frente” é que estavam
com suas premissas equivocadas e, por insistirem nessas premissas, em vez de
buscarem consenso, conseguiram muito mais dissenso.
Três pontos corroboram
isso. Primeiro, o fato de
entenderem que para uma
simplificação tributária seria
importante reduzir o número de tributos. Para quem é
leigo, isso pode parecer fazer sentido, mas é falso. Isso
acarretaria diversos problemas, entre os quais, mais
concentração de poder ainda nas mãos da União, prejudicando a governança do
tributo por parte de estados
e municípios, e levando ao
subfinanciamento das atribuições dos entes, particularmente dos municípios,
que são os grandes executores de políticas públicas,
mormente para a população mais necessitada, ainda
mais agora em época de
pandemia.

Um segundo aspecto é
procurarem beneficiar alguns setores em detrimento
de outros, querendo efetuar
tremenda
redistribuição
de carga da tributação do
consumo entre setores
econômicos, como se esse
suposto desbalanceamento de carga fosse causador do fraco desempenho
econômico do nosso país.
Ledo engano, pois a simplificação do sistema tributário, que é do que realmente necessitamos num
primeiro momento, não
tem essa redistribuição como pressuposto.
O terceiro, e talvez o
principal problema daqueles
projetos, é se fiarem em
considerações teóricas do
aspecto econômico do
IBS (o mesmo que IVA),
desconsiderando algumas
realidades da tributação do
consumo. O Brasil tem seu
IBS, o ICMS, que nasceu
bem desenhado na reforma
tributária de 1965, na mesma época do surgimento
dos IBSs nos países europeus, mas que foi sendo
degenerado ao longo do
tempo, tendo atualmente
muitos pontos a serem corrigidos.
Querer implantar um IBS
amplo no Brasil, além de
agredir o Pacto Federativo,
como dito acima, dá muito
valor ao princípio da neutralidade (que advém da não
cumulatividade), sem se importar com outro princípio
tão importante quanto, o da
simplicidade. Sim, porque
sempre há uma trade off
(relação de custo-benefício)
entre um tributo não cumulativo (IBS), com alíquota
elevada e complexidade de
apuração, versus um tributo
cumulativo, com alíquota
máxima baixa e simplicidade de apuração.
Qual o tributo melhor?
Ora, depende de qual é a
alíquota máxima do tributo
mais simples, pois se ela
não for muito alta, vale mais

a pena escolher o mais simples, apesar de cumulativo,
pois apuração de tributo
também tem custo.
Um exemplo da realidade
brasileira corrobora o acima
exposto: a PIS/Cofins cumulativa. As empresas que
recolhem esses tributos não
estão reclamando de pagálos, apesar de serem cumulativos. Por quê? Porque são
de fácil recolhimento.
Aqui vai a crítica à tentativa de criação da CBS (Contribuição de Bens e Serviços), pelo PL 3.887/20,
que tenta colocar todas as
empresas num complexo
regime de apuração não
cumulativo, querendo substituir não só a PIS/Cofins
não cumulativa, mas também a PIS/Cofins cumulativa, regime simplificado e
de fácil apuração, com zero
contencioso, no complexo
mundo na não cumulatividade, causador hoje de um
grande contencioso (PIS/
Cofins não cumulativa e
ICMS, por exemplo).
Mas em 2021, vemos um
caminho mais “pé no chão”
e com vistas a considerar
propostas de reforma que
ataquem os reais problemas, como o Simplifica Já
(hoje consubstanciado na
Emenda Substitutiva Global 144 à PEC 110) e não
que deem um “cavalo de
pau” na economia de modo
a trazer uma avalanche de
novos problemas.
Considerando as propostas que estão sendo analisadas, existe o
risco de haver aumento
da carga tributária e da
complexidade do sistema
tributário brasileiro?
Sobre a complexidade, a
teoria de querer implantar
um IBS amplo, querendo
fazer um “copia e cola” de
modelos de outros países
de reforma da tributação
de forma acrítica poderia se
tornar um grande desastre,
porque, como dito acima,

estão querendo usar um
remédio errado (junção de
tributos de entes federativos diversos) para a doença
(problemas explicados acima).
As propostas de IBS
amplo, presentes na então
PEC 45 (apresentada no
relatório do Deputado Aguinaldo Ribeiro) e na PEC
110, além da falta de estudos econômicos que pudessem justificar a tamanha e
arriscada mudança que gerariam no sistema tributário,
certamente trariam aumento de carga tributária e de
complexidade.
Sobre o aumento de carga tributária, expliquei acima por que as propostas de
IBS amplo (PEC 45 e 110)
e CBS trazem esse aumento. Outro motivo causador
de aumento de carga seria o
fato de que as propostas de
IBS amplo não param em
pé sem fundos de compensação bilionários, a serem
arcados pela União, para
financiar os estados e municípios perdedores.
Perdedores por quê? Por
causa do segundo equívoco
de premissa do desenho
do modelo de IBS amplo
para o Brasil: querer fazer
com que a tributação das
operações interestaduais e
intermunicipais incida totalmente no estado de destino
e no município de destino,
querendo aplicar regras da
União Europeia e OCDE
de forma acrítica. Ora, mesmo na Europa, por conta
da tributação do IBS dos
países europeus cem por
cento no destino, há problemas de fraude e evasão,
que alcançam cifras da ordem de € 164 bilhões.
Por fim, o Simplifica Já é
uma proposta equilibrada,
pé no chão, ataca os reais
problemas da tributação do
consumo e da folha sem
gerar outros problemas, não
gera guerra entre setores,
respeita o Pacto Federativo
e estimula o emprego.
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MIZHA ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Valores em milhares de reais)
ATIVO
Nota 31/12/2020 31/12/2019
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
4
4.675
26.696
Adiantamento para futuro aumento de capital
5
66.200
Impostos e contribuições a recuperar
97
146
Outros
230
15
Total do ativo circulante
5.002
93.057
NÃO CIRCULANTE
Impostos e contribuições a recuperar
2.111
2.329
Outros
20
20
Investimento em coligada
6
1.604.407 1.583.474
Imobilizado
1
2
Total do ativo não circulante
1.606.539 1.585.825
TOTAL DO ATIVO
1.611.541 1.678.882
PASSIVO
CIRCULANTE
Contas a pagar
7
6
84
Partes relacionadas
8
298
219
Impostos e contribuições a recolher
6
25
Total do passivo circulante
310
328
NÃO CIRCULANTE
Contas a pagar
7
70.286
68.702
Total do passivo não circulante
70.286
68.702
TOTAL DO PASSIVO
70.596
69.030
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
9.1 2.230.000 2.133.000
Capital a integralizar
9.2
(63.586) (51.586)
Prejuízos acumulados
(625.469) (471.562)
Total do patrimônio líquido
1.540.945 1.609.852
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1.611.541 1.678.882
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES
AO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020 (Valores expressos em milhares de
reais - R$, exceto quando indicado de outra forma): 1. Informações Gerais: A
Mizha Energia Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de
capital fechado, constituída em 07/08/2013, e é uma subsidiária integral da Mitsui
& Co. Ltd. (“Mitsui”). A Companhia é sediada na Praia do Flamengo, nº 200 - 14º
andar, Sala 1401 (parte), Rio de Janeiro (RJ). A Companhia tem por objeto social:
(i) a participação no capital social da Energia Sustentável do Brasil S.A. (“ESBR”),
sendo esta última detentora de concessão de uso de bem público para a exploração
da Usina Hidrelétrica Jirau (“UHE Jirau”), no Rio Madeira, Estado de Rondônia; (ii)
compra e venda de energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre (“ACL”) no
Brasil, na condição de companhia comercializadora de energia elétrica; (iii) participação em outras companhias, comerciais ou civis, nacionais ou estrangeiras,
como sócia, acionista ou quotista; e (iv) representação de outras companhias,
nacionais ou estrangeiras. Em 29/06/2018, conforme deliberado por Assembleia
Geral Extraordinária, foi aprovada a incorporação reversa da controladora ESBR
Participações S.A. (“ESBR Participações”) pela controlada ESBR, nos termos do
Protocolo e Justificação de Incorporação. A incorporação está inserida no contexto
da reestruturação e simplificação da atual estrutura societária das partes, possibilitando o aproveitamento de sinergias e a redução de despesas administrativas
e operacionais, a otimização de recursos, a redução de obrigações societárias,
publicações e auditoria externa, bem como o melhor gerenciamento do fluxo de
caixa. Como resultado desta incorporação, a ESBR Participações foi extinta de pleno
direito, para todos os fins e efeitos legais, de maneira que a ESBR sucederá a ESBR
Participações em todos os seus direitos e obrigações, na forma do art. 227 da Lei nº
6.404/1976 (“Lei das Sociedades por Ações”). Em 30/04/2018, o patrimônio líquido
da ESBR Participações foi avaliado com base no seu valor contábil, pelo montante de
R$9.343, conforme “Laudo de Avaliação Contábil para fins de Incorporação”, emitido
por empresa de avaliação independente, datado de 30/05/2018. A ESBR realizou
a incorporação com base no balancete contábil de 30/06/2018, que apresentava o
patrimônio líquido da ESBR Participações no montante de R$9.299. Esta transação
não gerou efeito para a Companhia, sendo o seu investimento apenas transferido
da ESBR Participações para a ESBR. 2. Adoção das Normas Internacionais de
Relatório Financeiro (IFRS) Novas e Revisadas: 2.1. Normas e interpretações
novas e revisadas de aplicação obrigatória a partir de 01/01/2020 - No exercício
corrente, a Companhia adotou as alterações e novas interpretações às IFRS e aos
pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo Conselho das Normas
Internacionais de Contabilidade (International Accounting Standards Board - IASB) e
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, respectivamente, que entraram
obrigatoriamente em vigor para períodos anuais iniciados em ou após 01/01/2020.
Em vigor para
períodos anuais
iniciados em ou
Norma ou interpretação
Descrição
após
às
CPC 00 (R2) - Estrutura Conceitual Alterações
à
para Relatório Financeiro/Conceptu- Referências
01/01/2020
Estrutura Conceitual
al Framework
nas Normas do IFRS
Alterações ao CPC 15 (R1)/ IFRS 3 Definição de negócios
01/01/2020
Alterações ao CPC 26 (R1)/ IAS 1 e Definição de Material
01/01/2020
ao CPC 23/IAS 8
Alterações ao CPC 48/ IFRS 9, CPC Reforma da Taxa de
01/01/2020
38/ IAS 39 e CPC 40 (R1)/ IFRS 7 Juros de Referência
Concessões de AluAlteração ao CPC 06 (R2)/ IFRS 16 guel Relacionadas à
01/06/2020
COVID-19
A adoção dessas normas e interpretações novas e revisadas não resultou em
impactos relevantes sobre a posição patrimonial e financeira e os resultados da
Companhia ou sobre as divulgações nestas demonstrações financeiras. 2.2. Normas e interpretações novas e revisadas emitidas e ainda não aplicáveis - Na data
de autorização de emissão destas demonstrações financeiras, a Companhia não
adotou as normas e interpretações novas e revisadas que foram emitidas, mas
ainda não estão aplicáveis, como segue:
Em vigor para
períodos anuais
iniciados em ou
Norma ou interpretação
Descrição
após
Alterações ao CPC 48/ IFRS 9, CPC Reforma da Taxa de
38/ IAS 39, CPC 40 (R1)/ IFRS 7,
de Referência
01/01/2021
CPC 11/ IFRS 4 e CPC (R2)/ IFRS Juros
- Fase 2
16
à EstrutuAlterações ao CPC 15 (R1)/ IFRS 3 Referência
01/01/2022
ra Conceitual
Imobilizado - RecurAlterações ao CPC 27/ IAS 16
sos Antes do Uso
01/01/2022
Pretendido
Contratos Onerosos Alterações ao CPC 25/ IAS 37
Custo de Cumprimen01/01/2022
to do Contrato
Alterações ao CPC 37/ (R1)/ IFRS Melhorias Anuais ao
1, CPC 48/ IFRS 9, CPC 06 (R2)/
Ciclo de IFRSs 201801/01/2022
IFRS 16 e CPC 29/ IAS 41
2020
CPC 60/ IFRS 17
Contratos Seguros
01/01/2023
Classificação de
Passivos como CircuAlterações ao CPC 26/ IAS 1
01/01/2023
lantes ou Não Circulantes
Alterações ao CPC 26/ IAS 1 e
de PolítiIFRS Practice Statement 2 - Making Divulgação
01/01/2023
cas Contábeis
Material Judgments
Definição de estimatiAlterações ao CPC 23/ IAS 8
01/01/2023
vas contábeis
Venda ou Constituide Ativos entre
Alterações ao CPC 36 (R3)/ IFRS ção
Postergada indeum Investidor e sua
10 e 18 (R2)/ IAS 28
finitivamente
Coligada ou Joint
Venture
Atualmente, a Administração está conduzindo uma análise dos impactos que poderão advir com a adoção das normas e interpretações novas e revisadas supracitadas em suas demonstrações financeiras. Contudo, com base nas análises
efetuadas até o momento, a Administração não espera impactos relevantes sobre
as demonstrações financeiras da Companhia em decorrência da adoção dessas
normas e interpretações novas e revisadas emitidas e ainda não aplicáveis. 3.
Principais Políticas Contábeis: 3.1. Declaração de conformidade - As demonstrações
financeiras da Companhia foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos, as
orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. As demonstrações financeiras da Companhia estão sendo apresentadas em conformidade com a Orientação Técnica OCPC 07 - Evidenciação na Divulgação dos Relatórios Contábil-Financeiros de Propósito Geral, que trata dos requisitos básicos
de elaboração e evidenciação a serem observados quando da divulgação dos relatórios contábil-financeiros, em especial das contidas nas notas explicativas. A
Administração da Companhia confirma que estão sendo evidenciadas todas as
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras e que estas correspondem às utilizadas em sua gestão. 3.2. Base de elaboração - As demonstrações financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações
da Companhia e com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados por seus valores justos, quando aplicável, conforme
descrito nas políticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado
no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. As principais políticas
contábeis aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras estão descritas
a seguir, e vêm sendo aplicadas de forma consistente em todos os exercícios
apresentados. 3.3. Moeda funcional e de apresentação - Conforme estabelecido
pelo Pronunciamento Técnico CPC 02 (R2) - Efeitos das Mudanças nas Taxas de
Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis, as demonstrações financeiras
da Companhia são elaboradas com base em sua respectiva moeda funcional, que
representa a moeda do principal ambiente econômico no qual opera. A Companhia
definiu que sua moeda funcional é o Real brasileiro (R$), e suas demonstrações
financeiras estão apresentadas em milhares de reais (R$ˈ000). 3.4. Valores em
moeda estrangeira ou sujeitos à atualização monetária - Os ativos e passivos
monetários denominados em moeda estrangeira são convertidos para a moeda
funcional pela taxa de câmbio na data de encerramento do balanço. Quando aplicável, os ganhos e as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e
os passivos monetários são reconhecidos no resultado do exercício, na rubrica
“Variação cambial, líquida”. Ativos e passivos não monetários adquiridos ou contratados em moeda estrangeira são convertidos com base nas taxas de câmbio das
datas das transações ou nas datas de avaliação ao valor justo, quando este é utilizado. Os ativos e passivos em reais e sujeitos à indexação contratual ou legal, são
corrigidos na data do balanço pela aplicação do índice de indexação correspondente. Ganhos e perdas decorrentes de variações monetárias são reconhecidos,
em bases correntes, no resultado do exercício. 3.5. Caixa e equivalentes de caixa
- Caixa e equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou demais fins. A
Companhia considera como caixa e equivalentes de caixa os saldos em depósitos

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto valores por ação
Nota
2020
2019
RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 6
(51.267) (107.367)
Despesas gerais e administrativas
11
(4.316)
(4.313)
Outras despesas operacionais
12 (98.584)
(3.460)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO
RESULTADO FINANCEIRO
(154.167) (115.140)
Receitas financeiras
13
445
1.087
Despesas financeiras
13
(2)
(3)
Variação cambial, líquida
13
(183)
(29)
RESULTADO FINANCEIRO
260
1.055
PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS
(153.907) (114.085)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
(153.907) (114.085)
Prejuízo do exercício básico e diluído por ação
(em R$)
9.3
(0,07)
(0,06)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA O EXERCÍCIO
FINDO EM 31/12/2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
2020
2019
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
(153.907) (114.085)
Outros resultados abrangentes
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO (153.907) (114.085)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O
EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Capital a
Total do
Capital integraPrejuízos patrimônio
Nota
social
lizar acumulados
líquido
SALDO EM 01/01/2019
2.021.400 (27.486)
(357.477) 1.636.437
Subscrição de capital
9.1 111.600 (111.600)
Integralização de capital 9.2
87.500
87.500
Prejuízo do exercício
(114.085) (114.085)
SALDO EM 31/12/2019
2.133.000 (51.586)
(471.562) 1.609.852
Subscrição de capital
9.1
97.000 (97.000)
Integralização de capital 9.2
85.000
85.000
Prejuízo do exercício
(153.907) (153.907)
SALDO EM 31/12/2020
2.230.000 (63.586)
(625.469) 1.540.945
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
bancários e as aplicações financeiras de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa, sujeitas a um risco insignificante de mudança de valor.
Portanto, um investimento normalmente se qualifica como equivalente de caixa
quando possui vencimento de curto prazo, por exemplo, 3 (três) meses ou menos,
a contar da data de sua contratação. 3.6. Investimento em coligada - Nas demonstrações financeiras da Companhia, as informações financeiras da coligada ESBR
(nota nº 6) são reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial, em
conformidade com os requerimentos do Pronunciamento Técnico CPC 18 (R2) Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em
Conjunto. De acordo com o método de equivalência patrimonial, um investimento
em uma coligada é reconhecido inicialmente no balanço patrimonial ao custo e
ajustado em seguida para reconhecer a participação societária da Companhia no
resultado e em outros resultados abrangentes da coligada. Quando a participação
da Companhia nas perdas de uma coligada ultrapassa a sua participação nessa
coligada (que inclui quaisquer participações de longo prazo que, em sua essência,
formam parte do investimento líquido da Companhia na coligada ou “joint venture”),
a Companhia deixa de reconhecer sua participação em perdas adicionais. As
perdas adicionais são reconhecidas somente à medida em que a Companhia incorreu em obrigações legais ou presumidas ou assumiu obrigações em nome da
coligada. O exercício social da coligada é coincidente com o da Companhia. 3.7.
Avaliação do valor recuperável dos ativos de longa duração - Ao final de cada
exercício social, a Companhia verifica se há indicação de que seus ativos tangíveis,
intangíveis e investimento em coligada sofreram alguma perda por redução ao
valor recuperável (“impairment”). Caso haja tal indicação, o montante recuperável
do ativo é estimado e o valor contábil dos bens tangíveis ou intangíveis é reduzido
para refletir o valor recuperável estimado. Portanto, o montante recuperável é o
maior valor entre o valor justo menos os custos de venda ou o valor em uso. Caso
haja a contabilização de perda por redução ao valor recuperável (“impairment”), a
mesma é reconhecida imediatamente no resultado do exercício. 3.8. Despesas
antecipadas - São contabilizadas as aplicações de recursos em pagamentos antecipados, cujos direitos de benefícios ou prestação de serviços ocorrerão em períodos futuros, considerando-se o Princípio da Competência dos Exercícios Societários (“regime de competência”) para registro do ativo. 3.9. Ativos circulantes e não
circulantes - Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável
que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e
seu custo ou valor puder ser confiavelmente mensurado. Os ativos são demonstrados pelos valores de custo ou de realização, dos dois o menor, e incluem, quando aplicável, as variações monetárias e/ou cambiais e os rendimentos e encargos
auferidos ou incorridos, quando aplicável, reconhecidos em função do tempo decorrido (“pro rata temporis”) até a data do balanço. Os bens e direitos realizáveis
até o prazo de 12 (doze) meses da data do balanço estão apresentados como ativos
circulantes. 3.10. Contas a pagar - São demonstradas pelos valores conhecidos ou
calculáveis, acrescidas dos correspondentes encargos e variações monetárias e/
ou cambiais incorridas, quando aplicáveis, e representam as obrigações a pagar
por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal das
operações da Companhia. 3.11. Provisões - a) Geral - As provisões são reconhecidas quando a Companhia possui uma obrigação presente (legal ou construtiva)
como resultado de um evento passado, e que seja provável que a Companhia será
requerida a liquidar tal obrigação, e esta possa ser confiavelmente mensurada. O
montante reconhecido como provisão representa a melhor estimativa da contraprestação que será devida para liquidar a obrigação na data do balanço, levando-se
em consideração os riscos e as incertezas em torno da obrigação. b) Provisão para
riscos - Durante o curso normal de suas atividades, a Companhia está exposta a
reclamações de natureza trabalhista, cível e fiscal. A avaliação da probabilidade de
perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, a jurisprudência disponível, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no
ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores legais externos da
Companhia. Quando aplicável, as provisões são revisadas e ajustadas para considerar alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável,
conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base
em novos assuntos ou decisões de tribunais. Riscos contingentes avaliados como
de probabilidade de perda possível são divulgados nas demonstrações financeiras,
porém não reconhecidos em conta específica do passivo. 3.12. Passivos circulante e não circulante - Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a
Companhia possui uma obrigação, legal ou construtiva, como resultado de um
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para
liquidá-lo. Os passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis,
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações
monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço. As obrigações vencíveis
(incluindo os empréstimos com partes relacionadas) até o prazo de 12 (doze)
meses da data do balanço estão apresentadas como passivos circulantes. 3.13.
Despesas gerais e administrativas - As despesas operacionais são registradas de
acordo com sua natureza e são contabilizadas pelo regime de competência. As
despesas pagas antecipadamente e que competem a exercícios futuros são diferidas de acordo com seus respectivos prazos de duração (nota nº 3.8). 3.14. Receitas e despesas financeiras - As receitas e despesas financeiras são representadas, substancialmente, por rendimentos sobre aplicações financeiras e atualização monetária de contas a pagar, respectivamente, e são registradas em conformidade com o regime de competência (nota nº 13). 3.15. Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido) - As despesas de imposto de renda e contribuição social do exercício compreendem os impostos correntes e diferidos. a) Impostos correntes - O imposto de renda e a contribuição social são calculados com base
na sistemática do lucro real. Quando da existência de base positiva, as provisões
para o imposto de renda e contribuição social são constituídas com base no lucro
ajustado pelas adições e exclusões de caráter permanente e temporário, quando
aplicável, às alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável superior a R$240, para o imposto de renda e 9% para a contribuição social.
Quando aplicável, os adiantamentos de imposto de renda e contribuição social
efetuados durante o exercício são registrados no ativo circulante (“Impostos e
contribuições a recuperar”) e compensados com o imposto de renda e a contribuição social a pagar, registrados no passivo circulante (“Impostos e contribuições a
recolher”). b) Impostos diferidos - O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados aplicando-se as alíquotas efetivas previstas nos exercícios em
que se espera realizar os ativos, sobre as diferenças temporárias (diferenças entre
o valor contábil de ativos e passivos e sua base fiscal), os prejuízos fiscais e as
bases negativas de contribuição social. As mudanças dos ativos e passivos fiscais
diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de renda e
contribuição social diferida. O imposto diferido não é reconhecido para diferenças
temporárias: • Sobre o reconhecimento inicial de ativos e passivos em uma transação que não seja uma combinação de negócios e que não afete nem o lucro ou o
prejuízo tributável nem o resultado contábil; • Relacionadas a investimentos em
controladas, coligadas e empreendimentos controlados em conjunto, na extensão
que a entidade seja capaz de controlar o momento da reversão da diferença temporária e seja provável que a diferença temporária não será revertida em futuro
previsível; e • Tributáveis decorrentes do reconhecimento inicial de ágio. Os impostos diferidos são reconhecidos à medida em que seja provável a existência de lucro
tributável futuro contra o qual a diferença temporária dedutível possa ser utilizada
e os prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social possam ser compensáveis. Quando aplicável, o ativo fiscal diferido é integralmente apresentado no
ativo não circulante, independente da expectativa de realização dos valores que
lhes dão origem. Nas situações em que for aplicável, os impostos diferidos ativos
e passivos são registrados pelo líquido, no ativo não circulante. A recuperação do
saldo dos impostos diferidos ativos é revisada ao final de cada exercício e, quando
não for mais provável que lucros tributários futuros estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo de créditos fiscais diferidos
é ajustado pelo montante que se espera que seja recuperado. c) Imposto de renda
e contribuição social correntes e diferidos do exercício - O imposto de renda e
contribuição social correntes e diferidos são reconhecidos como despesa ou receita no resultado do exercício, exceto quando estão relacionados com itens registrados em “Outros resultados abrangentes” ou diretamente no patrimônio líquido, caso
em que os impostos correntes e diferidos também são reconhecidos em “Outros
resultados abrangentes” ou diretamente no patrimônio líquido, respectivamente.
3.16. Instrumentos financeiros - Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos
quando a Companhia for parte das disposições contratuais dos instrumentos. Os
ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os
custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e
passivos financeiros (exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao
valor justo por meio do resultado) são acrescidos ao ou deduzidos do valor justo
dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, após o reconhecimento inicial. Os
custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos imediatamente no
resultado. 3.17. Demonstração dos fluxos de caixa - A demonstração dos fluxos de
caixa é preparada em conformidade com o Pronunciamento Técnico CPC 03 (R2)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa, por meio do método indireto, no qual segregam-se os fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, reconciliando-se o lucro líquido (prejuízo) do exercício com os fluxos de
caixa líquidos e com a variação do caixa e equivalentes de caixa. As alterações nos
itens do balanço patrimonial que não resultaram em fluxos de caixa, tais como diferenças de conversão cambial, variações (ganho ou perda) de valor justo e demais
itens não monetários, foram eliminadas para efeitos de preparação desta demons-

CNPJ nº 18.634.114/0001-59
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO
EM 31/12/2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
2020
2019
FLUXODECAIXADASATIVIDADESOPERACIONAIS
Prejuízo do exercício
(153.907) (114.085)
Ajustes para reconciliar o Prejuízo do exercício
Depreciação
1
Resultado de equivalência patrimonial
6
51.267 107.367
Provisões “Earn-out”
12
1.584
3.460
Variações monetárias - contas a pagar Mitsui & Co
13
183
30
Atualização monetária impostos a recuperar
13
(63)
(140)
Redução (aumento) em ativos:
Impostos e contribuições a recuperar
330
208
Outros
(215)
(2)
Aumento (redução) em passivos:
Contas a pagar
7
(78)
(32)
Partes relacionadas
8
(104)
(17)
Impostos e contribuições a recolher
(19)
13
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
(101.021) (3.197)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTO
Adiantamento para futuro aumento de capital
em coligada
5
(6.000) (66.200)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
(6.000) (66.200)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTO
Capital integralizado
9.2
85.000 87.500
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
85.000 87.500
VARIAÇÃO NO SALDO DE CAIXA E
EQUIVALENTES DE CAIXA
(22.021) 18.103
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
4
26.696
8.593
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
4
4.675 26.696
Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa
(22.021) 18.103
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
tração. 3.18. Principais julgamentos contábeis e fontes de incertezas nas estimativas - Na aplicação das principais políticas contábeis da Companhia, a Administração exerce julgamentos e desenvolve estimativas para os valores contábeis dos
ativos e passivos que não são facilmente obtidos por meio de outras fontes. As
estimativas e premissas associadas são baseadas na experiência histórica e demais
fatores considerados relevantes e, portanto, os resultados futuros podem divergir
dessas estimativas. As estimativas e as premissas subjacentes são continuamente revisadas pela Administração da Companhia. Os efeitos das revisões nas estimativas contábeis são reconhecidos prospectivamente. A Administração concluiu
que os julgamentos e estimativas consideradas mais significativas na elaboração
dessas demonstrações financeiras são aqueles referentes à determinação do
valor recuperável dos ativos de longa duração. A liquidação das transações envolvendo estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes daqueles registrados nas demonstrações financeiras, devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. As principais estimativas referem-se à provisão para redução ao valor recuperável (“impairment”) sobre o investimento na
coligada ESBR e a expectativa de constituição e realização dos créditos tributários.4.
Caixa e Equivalentes de Caixa:
31/12/2020 31/12/2019
Depósitos bancários
51
384
Aplicações financeiras (*)
4.624
26.312
Total
4.675
26.696
(*) As aplicações financeiras são representadas por Certificados de Depósitos
Bancários – CDBs, com rentabilidade média pós-fixada, em 2020 e 2019, de 95,7%
do Certificado de Depósito Interbancário – CDI, podendo ser resgatadas a qualquer
momento sem perdas significativas dos rendimentos a serem auferidos.
5. Adiantamento para Futuro Aumento de Capital:
31/12/2020 31/12/2019
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC
66.200
Total
66.200
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Companhia e os demais
acionistas da ESBR realizaram adiantamentos para futuro aumento de capital
(“AFACs”) na ESBR, com o objetivo de suportá-la com os recursos financeiros
necessários para cumprir com os seus compromissos. Nos exercícios de 2020 e de
2019, a participação da Companhia nesses AFACs foi de R$6.000 e de R$66.200,
respectivamente. Em 29/05/2020, por meio da Assembleia Geral Extraordinária da
ESBR, os valores a título de AFACs foram capitalizados, cabendo à Companhia a
capitalização do montante de R$72.200. 6. Investimento em Coligada:
31/12/2020 31/12/2019
ESBR
1.604.407 1.583.475
Total
1.604.407 1.583.475
a) Informações sobre a participação societária na ESBR
Patrimônio
Prejuízo no exercílíquido em 31 de cio findo em 31 de
dezembro de
dezembro de
País de
incorpora- % de ParColigada
ção
ticipação
2020
2019
2020
2019
ESBR
Brasil
20%
9.207.065 9.155.299 (309.234) (95.748)
b) Movimentação da participação societária na ESBR
2020
2019
Saldo em 1º de janeiro
1.583.474 1.522.241
Resultado de equivalência patrimonial (i)
(51.267) (107.367)
Aumento de capital
72.200 168.600
Saldo em 31 de dezembro
1.604.407 1.583.474
(i) Reconciliação do resultado da ESBR:
2020
Total
% de participa100%
ção 20%
Prejuízo do exercício – coligada ESBR
(309.234)
(61.847)
Efeito de depreciação decorrente da redução
no ativo imobilizado alocado na aquisição
52.900
10.580
Prejuízo do exercício ajustado
(256.334)
(51.267)
2019
Total
% de participa100%
ção 20%
Prejuízo do exercício - coligada
(95.748)
(19.150)
Efeito de depreciação decorrente da redução
no ativo imobilizado alocado na aquisição
52.899
10.580
Impairment, líquido de impostos (*)
(493.984)
(98.797)
Resultado do exercício ajustado
(536.833)
(107.367)
(*) Durante o processo de alocação do preço de compra, foi alocada uma redução
ao valor do ativo imobilizado da ESBR. Dessa forma, a Administração da Companhia
desconsiderou os efeitos da constituição e reversão da provisão para perda por
redução ao valor recuperável (“impairment”) do ativo imobilizado efetuados pela
ESBR no cálculo de sua equivalência patrimonial. 6.1. Informações gerais sobre a
ESBR - A ESBR é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em
15/07/2007, com sede na Avenida Almirante Barroso, nº 52 - 28º andar - Sala 2802
- Centro - Rio de Janeiro (RJ). A ESBR possui uma filial (UHE Jirau), constituída em
12 de dezembro de 2009, na Rodovia BR-364, KM 824 S/Nº - Distrito de Jaci Paraná - Porto Velho (RO). A ESBR tem como objeto social a construção (já concluída)
e a exploração comercial da UHE Jirau, em consonância com as regras emanadas
do Edital de Leilão nº 05/2008 do empreendimento, Contrato de Concessão nº
002/2008-MME-UHE JIRAU e respectivo termo aditivo e demais regras aplicáveis.
As atividades da ESBR são regulamentadas, principalmente, pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, vinculada ao Ministério de Minas e Energia - MME.
O prazo de duração da ESBR, previsto em seu Estatuto Social, será de, a princípio,
35 anos (até 13 de agosto de 2043), contados da data de assinatura do Contrato
de Concessão, em 13 de agosto de 2008. O prazo poderá ser prorrogado e alterado de modo a acompanhar o prazo de vigência da concessão da UHE Jirau. Em
setembro de 2013, teve início a operação comercial da primeira unidade geradora
(UG) da UHE Jirau. Com a publicação do Despacho ANEEL nº 3.032/2016, a UHE
Jirau completou, formalmente, sua motorização, ou seja, 50 unidades geradoras
em operação comercial. No dia 16/12/2016, ocorreu a cerimônia de inauguração
da UHE Jirau, que reforça a segurança energética do país com capacidade instalada de 3.750 MW. Em 31/12/2020 e de 2019, a ESBR apresentava prejuízos
acumulados nos montantes de R$2.466.645 e de R$2.157.411, respectivamente,
decorrentes dos impactos da exposição aos preços do mercado de curto prazo
sobre os efeitos do Fator de Escala de Geração (Generation Scaling Factor – GSF),
situação que a ESBR vem buscando solucionar por meio da recomposição do
portfólio de energia mediante a celebração de contratos de compra de energia.
Adicionalmente, destacam-se os impactos financeiros de seus financiamentos
advindos da concessão de carência de 6 (seis) meses para retorno da amortização
do serviço da dívida pelos agentes financiadores, medida conhecida no mercado
como “standstill”. Essa concessão foi preponderante para a reconstituição do capital circulante líquido positivo, no montante de R$10.544, em 31/12/2020 (capital
circulante líquido negativo no montante de R$197.256 em 31/12/2019). A ESBR
prevê que obterá recursos suficientes para equalizar o capital circulante líquido
negativo que historicamente tem demonstrado, conforme descrito a seguir: • As
obrigações de aportes dos acionistas da ESBR vêm sendo cumpridas e asseguradas, bem como o atendimento de requisitos acordados no contrato de suporte de
acionistas firmado no âmbito do financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e demais bancos repassadores, que
também obrigam os acionistas, até a liquidação das obrigações deste contrato, a
fazerem aportes na ESBR sempre que necessário. • O Acordo dos Acionistas
prevê que os acionistas concordem com a realização de aumentos de capital na
ESBR, no valor correspondente ao montante total dos recursos que por eles deverão ser aportados para a construção (já concluída) da UHE Jirau e prestação da
Garantia de Fiel Cumprimento e outros compromissos previstos no edital do leilão.
A Administração da ESBR, em conjunto com seus acionistas, tem como estratégia
para mitigação do risco hidrológico e da exposição do seu balanço energético, a
realização de leilões para aquisição de energia. Durante o exercício findo em 31 de
dezembro de 2020, foram realizados certames que possibilitaram a mitigação
desta exposição, devido à redução significativa no Preço de Liquidação de Diferenças (“PLD”), ocasionada pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), conforme detalhado a seguir. Impactos da pandemia da COVID-19 nas operações e
projeções de resultados da ESBR - Desde janeiro de 2020, a ESBR vem monitorando a evolução e os prováveis impactos da COVID-19 sobre suas operações,
atividades e negócios. A atenção aos possíveis impactos, monitoramento e acompanhamento de riscos, assim como iniciativas de prevenção foram intensificadas
a partir de março de 2020, mês de agravamento da pandemia no Brasil, mediante
a instalação de um comitê de crise específico para os efeitos da pandemia, de
forma a manter as atividades operacionais, a continuidade da geração de energia,
fundamental e necessária para o país, assim como cumprir as recomendações e
determinações do Ministério da Saúde do Brasil, dos governos dos Estados do Rio
de Janeiro e de Rondônia, protegendo a saúde de seus profissionais e dos terceiros
prestadores de serviço, seja nos escritórios do Rio de Janeiro, bem como nas instalações da UHE Jirau. Dentre as medidas tomadas para garantir o pleno funcionamento da UHE Jirau e reduzir a exposição dos colaboradores à COVID-19, a
ESBR adotou a modalidade de trabalho remoto (“home office”) para todas as funções
aplicáveis, mantendo o trabalho presencial apenas para as funções essenciais,
notadamente aquelas relacionadas à operação e manutenção da usina. Ainda com
relação a essas últimas, foram adotadas medidas de monitoramento constante da
continua
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saúde dos trabalhadores, de forma a permitir a antecipação de quaisquer ações
necessárias à preservação da saúde destes profissionais. Economicamente, o
advento da pandemia e as medidas de isolamento social determinadas pelo governo resultaram em retração da atividade econômica, com redução da demanda e
consumo de energia elétrica. Se, por um lado, esta redução contribui para a intensificação dos efeitos do Fator de Escala de Geração (Generation Scaling Factor –
GSF), por outro, resulta em significativa redução dos preços de curto de prazo.
Assim, considerando que a ESBR possui a totalidade de sua garantia física contratada, a combinação destes fatores tende a ser positiva para a ESBR. No que diz
respeito aos clientes regulados, o Poder Executivo, o MME e a ANEEL, vem adotando diversas medidas visando a mitigação dos efeitos da COVID-19 e proporcionando a injeção emergencial e urgente de liquidez no caixa das distribuidoras,
mantendo-se a integridade dos contratos atuais e salvaguardando o fluxo normal
de recursos na cadeia do setor. Destaca-se a edição do Decreto nº 10.350/2020,
que criou a “Conta-covid”, permitindo a constituição de empréstimo às distribuidoras
para compensar as perdas geradas pela pandemia, regulamentado pela ANEEL,
por meio da Resolução nº 885/2020, estabelecendo os critérios para a concessão
do citado empréstimo e fixando o seu valor teto setorial em R$15,1 bilhões. Este
montante foi oferecido ao setor elétrico pelas instituições financeiras credoras, lideradas pelo BNDES, para ser pago ao longo dos próximos 60 meses. A ESBR não
fez uso desta linha de crédito. A ESBR recebeu notificações de alguns de seus
clientes no mercado regulado (Ambiente de Contratação Regulada – ACR), relativas a possíveis dificuldades das empresas distribuidoras em honrar seus contratos
de compra de energia, justamente em função da redução do consumo, da retração
econômica e eventual inadimplência dos consumidores finais. Entretanto, até o
momento a ESBR não observou inadimplência significativa, e as distribuidoras têm
honrado integralmente seus compromissos. Quanto aos contratos detidos no
mercado livre (ACL), por serem firmados com os acionistas da ESBR, não é esperado qualquer impacto no faturamento. Com relação ao endividamento da ESBR,
a mesma obteve a suspensão do pagamento integral do serviço da dívida do BNDES
e demais bancos repassadores, pelo período de 6 (seis) meses, em conformidade
com o pacote de medidas emergenciais anunciado pelo BNDES (“standstill”). A
suspensão teve início em maio de 2020, para o BNDES, e em julho de 2020, para
os demais bancos repassadores. Estas suspensões promoveram alívio imediato
no fluxo de caixa da ESBR em um montante aproximado de R$580 milhões, permitindo suportar eventuais inadimplências das distribuidoras. A ESBR seguirá
atenta ao tema da inadimplência, sendo certa a dependência do comportamento e
evolução econômica, para o qual o governo vem tomando medidas específicas, de
forma a manter a saúde do setor elétrico. Com base no exposto anteriormente,
observa-se que não houve impactos relevantes nos negócios da Companhia que
pudessem modificar a mensuração de seus ativos e passivos apresentados nas
demonstrações financeiras para o exercício findo em 31/12/2020, e até a data de
sua aprovação e autorização para emissão pela Administração da Companhia (nota
nº 16). 6.2. Operação comercial - Após sagrar-se vencedora do Leilão nº 05/2008,
a ESBR obrigou-se a viabilizar e a executar todas as obras civis visando à construção da UHE Jirau e a sua posterior operação. Para tanto, o Contrato de Concessão
firmado pela ESBR estabeleceu um cronograma de prazos para a conclusão das
obras civis e para o início da operação de cada uma das unidades geradoras da
UHE Jirau. Ao longo da construção, no entanto, uma série de eventos de força maior
inimputáveis à ESBR - dado que absolutamente inevitáveis, imprevisíveis ou de
consequências incalculáveis à época da formulação da proposta tarifária e do
planejamento da execução das obras e dos cronogramas iniciais - impactou o ritmo
da construção da UHE Jirau, fazendo com que as datas estabelecidas no contrato
para início da geração de energia e consequente suprimento dos contratos firmados
não pudessem ser atendidas. Não houve alteração no status do processo de excludente de responsabilidade, ou seja, a ESBR teve seu pedido julgado procedente em primeira instância para reconhecer a excludente pelo período de 535 dias. A
sentença está embasada em prova pericial produzida judicialmente por meio de
ação cautelar de produção antecipada de provas. O Órgão Especial do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região (“TRF1”), suspendeu parcialmente os efeitos da
sentença proferida pela 5ª Vara Federal de Porto Velho (RO), e determinou um
cenário sem ganhos ou perdas para as partes. Isso porque, de acordo com a decisão proferida no incidente de suspensão de efeitos de sentença, é dificultada a
aplicação de penalidades regulatórias à ESBR, ao passo que não se reconhece o
direito de recebimento dos valores a que faz jus por força do reconhecimento da
sua excludente de responsabilidade pelo período de 535 dias. A ANEEL interpôs
recurso de apelação contra a sentença de primeira instância, porém tal recurso,
distribuído para a 6ª Turma do TRF1, aguarda manifestação do relator para ser
incluído na pauta de julgamento. Até o momento, não há expectativa de julgamento da apelação. 6.3. Capital de giro e endividamento - A Administração da ESBR
optou por não renovar as fianças vencidas em 16/11/2020, no valor total de
R$209.859, emitidas pelo Banco Safra S.A. (R$123.828) e pelo Itaú Unibanco S.A.
(R$86.031). Em contrapartida, decidiu-se por recompor o saldo da Conta Reserva
do Serviço da Dívida (“CRSD”), que passou a ser equivalente à 3 (três) parcelas
mensais. Conforme Carta nº 197/2020, o BNDES informou que após a assinatura
do aditivo do Contrato de Cessão de Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças (“Contrato de Cessão”), refletindo no item I da decisão descrita na Carta AE/DEENE1 nº 138, a ESBR poderá exercer, a qualquer tempo e até
que sejam atendidas as condições para a exoneração da fiança corporativa, a
possibilidade de apresentação de fiança bancária, emitida com validade mínima de
24 meses, a fim de garantir 2/3 (dois terços) do saldo da CRSD. A garantia é composta por 100% da aplicação em CRSD. Cabe destacar que esse valor está classificado como depósitos vinculados. Os contratos de financiamento também preveem que, se a ESBR não vendesse sua energia destinada ao ACL, os acionistas
da ESBR adquiririam essa energia na proporção de suas participações no capital
da ESBR, a um determinado preço definido nos contratos de financiamento. Em
31/12/2020 e de 2019, a ESBR possui os montantes de R$307.934 e de R$104.308,
respectivamente, aplicados em Títulos Públicos Federais (Letras Financeiras do
Tesouro – LFT), com rentabilidade de 100,53% da taxa Selic diária, em média. As
principais informações dos financiamentos estão as descritas a seguir: • Possibilidade de redução, a qualquer tempo até a exoneração das fianças dos acionistas,
de até 100% das quantidades de energia discriminadas nos Contratos de Compra
e Venda de Energia Elétrica (“CCVEs”). • A CRSD é equivalente a 3 (três) prestações
do Serviço da Dívida, mesmo na hipótese de não atingimento do Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (“ICSD”) mínimo. • A comprovação do ICSD de no mínimo
2 exercícios consecutivos, dentre as condições para exoneração das fianças dos
Intervenientes. Ressalvando que, para fins de liberação das referidas garantias,
não pode ter ocorrido, nesse período, redução das quantidades de energia contratadas nos CCVEs. • Inclusão de obrigação de aporte, por parte dos Intervenientes,
dos recursos necessários à recomposição do saldo mínimo da CRSD, em até 60
dias da data em que se tenha observado qualquer insuficiência de recursos, até a
liquidação financeira de ambos os contratos de financiamento. • A ESBR obteve a
suspensão temporária do pagamento integral do serviço da dívida ao BNDES e
demais bancos repassadores, pelo período de 6 (seis) meses, em conformidade
com o pacote de medidas emergenciais anunciado pelo Governo Federal. A carência da parcela direta teve início em maio de 2020, e seu pagamento foi retomado
em novembro de 2020. Já a liquidação mensal da parcela indireta paga aos bancos
do consórcio foi suspensa em julho de 2020 e foi retomada em janeiro de 2021.
Haverá a capitalização do saldo devedor sem que haja alteração do prazo de
amortização da dívida ou taxas de juros dos contratos. O benefício promoverá alívio
imediato no fluxo de caixa da Companhia, posto que o total das parcelas suspensas,
incluindo financiamentos direto e indireto, totalizam, aproximadamente, R$580
milhões. • A ESBR obteve a prorrogação do prazo para preenchimento integral em
dinheiro depositado na CRSD até a comprovação do atingimento das condições
necessárias para a exoneração das fianças dadas em garantia ao projeto. Para tal,
a ESBR poderá apresentar e manter válidas as fianças bancárias, que somadas ao
depósito em dinheiro equivalente a, no mínimo, uma prestação do serviço da dívida,
totalizem o saldo mínimo da CRSD. Conforme o Contrato de Financiamento direto
com o BNDES e o Contrato de Financiamento na modalidade de repasse, por meio
do sindicato de bancos, a ESBR deve manter um índice anual de capitalização
(patrimônio líquido/ativo total) igual ou superior a 0,2 até 31/12/2016 e igual ou superior a 0,25 nos exercícios seguintes. Em 31/12/2020 e de 2019, a ESBR possuía
um índice de capitalização em base anual de 0,44 e de 0,43, respectivamente. A
obrigação da ESBR em recompor o saldo da CRSD em seis prestações caso não
atinja ao final do exercício o ICSD de no mínimo 1,2, foi extinta. Entretanto, para que
haja a desoneração das fianças dos Intervenientes é mandatório o atingimento do
referido índice por dois anos consecutivos sem que tenha ocorrido neste período
qualquer redução das quantidades de energia contratadas nos CCVEs. O ICSD é
calculado pela equação “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - EBITDA”/ Serviço da Dívida (amortização de principal, mais pagamento
de juros), com base nas informações expressas nas demonstrações financeiras
auditadas por empresas registradas na Comissão de Valores Mobiliários - CVM,
em base anual. O índice apurado e verificado no exercício findo em 31/12/2020 foi
de 2,4x (1,54x em 31/12/2019). No entanto, dentre as condições para exoneração
das fianças dos Intervenientes, a comprovação do ICSD passou a ser de 1 exercício para no mínimo 2 exercícios consecutivos. Devido ao aditivo contratual que
trata da concessão do “standstill”, o atingimento do referido índice no exercício de
2020 não será considerado para fins de exoneração das fianças. 6.4. As principais
informações financeiras da ESBR, conforme demonstrações financeiras referentes
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, emitidas em 17 de fevereiro de
2021, são como segue:
31/12/2020 31/12/2019
Ativo
Ativo circulante
1.022.672
728.881
Ativo não circulante
20.055.429 20.536.876
21.078.101 21.265.757
Total do ativo
Passivo
Passivo circulante
978.706
926.137
Passivo não circulante
10.892.330 11.184.321
Patrimônio líquido
9.207.065 9.155.299
Total do passivo e patrimônio líquido
21.078.101 21.265.757
Exercício findo em
31 de dezembro de
2020
2019
Receita operacional líquida
2.676.045 2.568.049
Custos sobre energia vendida
(2.281.703) (2.395.770)
Lucro operacional bruto
394.342
172.279
Despesas gerais e administrativas
(77.513)
(94.227)
Outras receitas (despesas), líquidas
1.724
739.701
Resultado financeiro
(782.909) (969.429)
Prejuízo antes dos impostos
(464.356) (151.676)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
155.122
55.928
Prejuízo do exercício
(309.234)
(95.748)
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7. Contas a Pagar:
31/12/2020 31/12/2019
Engie Brasil Participações Ltda.(*)
70.286
68.702
Outros
6
84
Total
70.292
68.786
Circulante
6
84
Não circulante
70.286
68.702
(*) Valor referente a provisão de devolução de montante descontado na aquisição do
investimento junto à Engie Brasil Participações Ltda. (“Engie”), sendo ajustado pela
taxa de 100% do CDI. 8. Transações com Partes Relacionadas: Em 31/12/2020 e
de 2019, os detalhes das transações entre a Companhia e suas partes relacionadas
estão apresentados a seguir:
31/12/2020
31/12/2019
Mitsui - Passivo circulante (*)
298
219
(*) Em 16/01/2014, foi celebrado um Contrato de Serviço e Suporte (“Service and
Support Agreement”) entre a Companhia e a Mitsui. No referido contrato, está previsto
que a Mitsui, por meio dos seus departamentos internos, auxiliará a Companhia
nas áreas de planejamento estratégico, tributos, análise de risco, TI, financeiro,
auditoria interna, dentre outros. Em contrapartida aos serviços e suporte prestados,
a Companhia pagará, trimestralmente, o valor de ¥5.900 mil (Cinco mil e novecentos
Ienes) à Mitsui. A movimentação dos saldos com partes relacionadas nos exercícios
findos em 31/12/2020 e de 2019 é como segue:
2020
2019
Saldo em 1º de janeiro de 2019
210
207
Serviços e suporte prestados
1.144
848
Variação cambial
183
29
Pagamentos
(1.24)
(865)
Saldo em 31 de dezembro
298
219
Remuneração do pessoal-chave da Administração - Durante os exercícios findos
em 31/12/2020 e de 2019, a remuneração do pessoal-chave da Administração foi
de R$355 e R$251, respectivamente, a título de pró-labore e/ou ajuda de custo.
9. Patrimônio Líquido: 9.1. Capital social - Em 31/12/2020, o capital subscrito é
de R$2.230.000 (R$2.133.000 em 31/12/2019), representado por 2.230.000.000
ações ordinárias nominativas (2.133.000.000 ações ordinárias nominativas em
31/12/2019), no valor nominal de R$1,00 (um real) cada. Em 06/07 e 01/12/2020,
por meio de Assembleia Geral Extraordinária, foi deliberado pelos sócios o aumento
do capital da Companhia no montante de R$97.000, passando de R$2.133.000
para R$2.230.000, mediante a emissão de 97.000.000 novas ações ordinárias
nominativas com valor nominal de R$1,00 (um real) cada:
Quantidade de ações
31/12/2020
31/12/2019
Mitsui & Co. (Brasil) S.A.
1
1
Mitsui & Co. Ltd. (Japão)
2.229.999.999 2.132.999.999
Total
2.230.000.000 2.133.000.000
9.2. Capital a integralizar - Em 31/12/2020 e de 2019, a Companhia possui saldo de
capital a integralizar nos montantes de R$63.586 e de R$51.586, respectivamente.
Durante os exercícios findos em 31/12/2020 e de 2019, os acionistas integralizaram
capital nos montantes de R$85.000 e de R$87.500, respectivamente. 9.3. Prejuízo
por ação - O prejuízo por ação é calculado por meio da divisão do prejuízo do exercício, atribuível aos acionistas da Companhia, pela quantidade média ponderada de
ações durante o exercício. Conforme requerido pelo Pronunciamento Técnico CPC
41 - Resultado por Ação, a seguir a Companhia apresenta as informações sobre o
prejuízo por ação para os exercícios findos em 31/12/2020 e de 2019:
Quantidade média
Exercício findo em ponderada de ações Prejuízo do Prejuízo por
31 de dezembro de
ordinárias
exercício
ação (R$)
2020
2.180.304.110
(153.907)
(0,07)
2019
2.059.546.849
(114.085)
(0,06)
A Companhia não possui potenciais ações dilutivas e, portanto, o prejuízo diluído
por ação é igual ao prejuízo básico por ação. 10. Imposto de Renda e Contribuição
Social: Conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social no resultado - O imposto de renda no Brasil compreende o imposto de renda e a contribuição
social. Quando aplicável, os saldos de impostos diferidos no final de cada exercício
são calculados utilizando a taxa em vigor, e os saldos fiscais vigentes em cada
final de exercício incluem os impostos a serem pagos atualmente (nota nº 3.15).
As despesas e os benefícios com o imposto de renda e a contribuição social nos
resultados dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, encontramse apresentados na reconciliação do imposto entre a alíquota oficial e a alíquota
efetiva, conforme demonstrado a seguir:
2020
2019
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (153.907) (114.085)
Alíquota nominal combinada de imposto
34%
34%
Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal
52.328 38.789
Ajuste dos encargos à taxa efetiva:
Resultado de equivalência patrimonial
(17.431) (36.505)
Prejuízos fiscais não registrados
(1.386) (1.111)
Diferenças temporárias ativas não registradas
(33.519) (1.176)
Outros
8
3
Imp. de renda e contrib. social reconhecidos no resultado
Devido à incerteza quanto à utilização dos créditos fiscais provenientes dos prejuízos
fiscais e da base negativa de contribuição social e sobre diferenças temporárias, a
Companhia não contabiliza esses impostos diferidos ativos. Desta forma, o crédito
será registrado somente quando houver expectativa de realização. Por ter como
objeto principal a participação no capital social da ESBR, a Companhia usualmente
não possui base tributária de imposto de renda e de contribuição social em suas
operações e, portanto, optou por não reconhecer o respectivo ativo fiscal diferido.
O saldo de prejuízos fiscais e base negativa acumulado em 31/12/2020 e de 2019,
não reconhecidos contabilmente, é de R$70.549 e R$66.474, respectivamente. 11.
Despesas Gerais e Administrativas:
2020
2019
Serviços prestados no país
(1.646) (1.790)
Serviços prestados no exterior
(1.144)
(848)
Honorários advocatícios
(396)
(360)
Pró-labore Diretoria/ Ajuda de custo
(355)
(251)
Despesas com viagens
(4)
(227)
Contabilidade
(220)
(241)
Imposto sobre Operações Financeiras - IOF
(328)
(360)
Outras
(223)
(236)
Total
(4.316) 4(4.313)
12. Outras Despesas Operacionais: Reavaliação do preço de compra - “Earn out”
- Em 2020 e 2019, foram provisionados respectivamente os valores de R$1.584 e
R$3.460 a pagar para a Engie, pois quando da aquisição da participação acionária
de 20% na ESBR, época em que a UHE Jirau ainda estava em construção, existiam diversos fatores que afetariam a Data da Operação Comercial (“Commercial
Operation Date –COD”) das unidades geradoras. Desta forma, o vendedor (Engie)
e o comprador (Companhia) concordaram em instalar mecanismos de reajuste de
preço de compra. No 1º aditivo do contrato de compra, o preço foi determinado com
base no “Programa COD acordado” e “Força Maior por 150 dias”. Em novembro
de 2016, a ESBR teve decisão favorável em 1ª instância sobre os processos de
excludentes de responsabilidade (nota nº 6.2), e com base no parecer jurídico dos
seus assessores legais externos procedeu com a reversão da provisão dos custos
em atraso. A Companhia reavaliou o valor justo do “Earn-out”, e realizou a provisão.
Entretanto, esse valor ficará aguardando a conclusão do processo em 2ª instância
para efetivação do valor a pagar. Reembolso de perda de oportunidade sofrida pela
Engie - Em 15/07/2020, foi pago à Geramamore Participações e Comercializadora de
Energia Ltda. (“Engie-Controlada”), o montante de R$97.000, referente a um acordo
financeiro entre a Engie e a Companhia, pelo fato de a Engie ter tido uma perda de
oportunidade de compra e venda de energia. Este fato ocorreu pelas descontratações
ocorridas no exercício, no qual a parcela referente à participação acionária de 20%
da Companhia foi reembolsada pela Engie. 13. Resultado Financeiro:
2020
2019
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras
382
947
Outras receitas financeiras
63
140
Subtotal - receitas financeiras
445
1.087
Despesas financeiras
Outras despesas financeiras
(2)
(3)
Subtotal - despesas financeiras
(2)
(3)
Variação cambial
Receita de variação cambial
(49)
(49)
Despesa de variação cambial
(232)
(78)
Subtotal - variação cambial, líquida
(183)
(29)
Resultado financeiro, líquido
260
1.055
14. Instrumentos Financeiros e Gestão de Riscos: 14.1. Objetivos e estratégias de
gerenciamento de riscos - Como política de gestão de ativos financeiros, a Companhia busca permanentemente melhorar sua rentabilidade adequada aos riscos.
Para isso, são estabelecidos critérios e indicadores que demonstrem a adequação
dos riscos de liquidez, de crédito e de mercado (risco cambial e de taxa de juros).
Os principais instrumentos financeiros da Companhia estão apresentados a seguir:
31/12/2020
31/12/2019
Valor
Valor
contá- Valor contá- Valor
Classificação
bil justo
bil justo
Ativos financeiros
Valor justo
Caixa e equivalentes de por meio do
caixa (nota nº 4)
resultado
4.675 4.675 26.696 26.696
Passivos financeiros
Contas a pagar (nota nº 7) Custo amortizado 70.292 70.292 68.786 68.786
Contas a pagar a partes
relacionadas (nota nº 8)
Custo amortizado
298
298
219 219'
Durante os exercícios findos em 31/12/2020 e de 2019, a Companhia não efetuou
operações com instrumentos financeiros derivativos. 14.2. Gestão do risco de
capital - A estrutura de capital da Companhia é formada, exclusivamente, pelo seu
patrimônio líquido. A Companhia não está sujeita a nenhum requerimento externo
sobre o capital. 14.3. Gestão dos riscos financeiros - A Companhia está exposta
aos riscos de liquidez, de crédito e de mercado (risco cambial e de taxa de juros),
conforme descrito a seguir: a) Risco de liquidez - O risco de liquidez representa a
exposição da Companhia à insuficiência de recursos de alta liquidez para cumprir
com suas obrigações financeiras, devido ao descasamento de prazos ou volume
nos fluxos de caixa estimados da Companhia. O risco de liquidez é gerenciado por
meio da manutenção de reservas adequadas, efetuando o contínuo monitoramento
dos fluxos de caixa real e projetado e da combinação dos perfis de vencimento dos

ativos e passivos financeiros. Em 31/12/2020 e de 2019, a Companhia apresenta
capital circulante líquido positivo nos montantes de R$4.692 e R$92.729, respectivamente, e, portanto, possui recursos financeiros suficientes para honrar seus
compromissos de curtíssimo prazo. b) Risco de crédito - O risco de crédito se refere
ao risco da possibilidade de descumprimento das obrigações contratuais por uma
contraparte, resultando em perdas financeiras para a Companhia. Os instrumentos
financeiros que potencialmente sujeitam a Companhia à concentração do risco de
crédito são, primariamente, o caixa e equivalentes de caixa. A prática da Companhia
é depositar o caixa e equivalentes de caixa em títulos de renda fixa de instituições
financeiras com altos níveis de classificação de crédito (rating). A Companhia limita
o montante de exposição a qualquer instituição financeira de modo a minimizar sua
exposição ao risco de crédito. c) Risco de mercado - Risco cambial - Refere-se ao
risco relacionado com a probabilidade de perdas financeiras decorrentes de oscilações nas taxas de câmbio sobre os passivos indexados em moeda estrangeira.
Risco de taxa de juros - Refere-se ao risco relacionado com a probabilidade de
perdas financeiras decorrentes de variações nas taxas de juros, como resultado do
descasamento da taxa de juros entre os ativos e passivos e/ou por descasamento dos
seus vencimentos. • Análise de sensibilidade da variação na taxa do CDI - A análise
de sensibilidade apresentada a seguir foi determinada com base na exposição dos
ativos e passivos financeiros não derivativos, indexados à taxa do CDI, na data do
balanço. Os cenários I e II foram estimados com uma deterioração de 25% e 50%,
respectivamente, ao cenário provável, como segue:
Cenário Cená- Cenário
prová- rio I (∆
II (∆
Operação
vel
25%)
50%)
Taxa efetiva anual do CDI - 31/12/2020
1,90% 1,90% 1,90%
Aplicações financeiras (nota nº 4)
4.624
4.624
4.624
(*)
Taxa anual estimada do CDI
2,75% 2,06% 1,38%
Efeito anual no Resultado/Patrimônio Líquido:
39
7
(24)
(Redução) / Aumento
Taxa efetiva anual do CDI - 31/12/2020
1,90% 1,90% 1,90%
Contas à Pagar - Engie (nota nº 7)
70.286 70.286 70.286
Taxa anual estimada do CDI
2,75% 3,44% 4,13%
Efeito anual no Resultado/Patrimônio Líquido:
(597) (1.082) (1.567)
Aumento / (Redução)
(*) A expectativa de mercado indicava uma taxa estimada do CDI em 2,75%, cenário
provável para o ano de 2021 (Fonte: B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão). d) Critérios,
premissas e limitações utilizados no cálculo dos valores justos - Em 31/12/2020,
a Administração da Companhia procedeu à avaliação dos valores justos de seus
principais instrumentos financeiros utilizando técnicas usuais de precificação de
mercado, as quais envolvem julgamento. Essa avaliação indica que os valores
justos se aproximam dos valores contábeis reconhecidos. Para estimar o valor
justo de seus instrumentos financeiros, a Administração baseou-se nas seguintes
premissas: • Caixa e equivalentes de caixa: Os saldos de caixa e equivalentes a
caixa, em face de sua liquidez imediata e do risco insignificante de mudança de
valor, tem valores justos similares aos saldos contábeis. • Contas a pagar (fornecedores): Por representarem transações comerciais efetuadas em bases de mercado,
a Administração da Companhia entende que não há diferenças materiais entre
o valor justo e os saldos contábeis. Adicionalmente, os montantes das contas a
pagar (fornecedores) divulgados nestas demonstrações financeiras não diferem
significativamente dos seus respectivos valores justos devido ao fato do giro dessas
contas ser de, aproximadamente, 30 dias. • Contas a pagar (partes relacionadas):
A Administração da Sociedade entende que os valores justos se aproximam dos
saldos contábeis, considerando as condições comerciais acordadas entre as partes.
15. Eventos Subsequentes: Em 31/03/2021, foi rescindido o Contrato de Serviço e
Suporte (“Service and Support Agreement”) entre a Companhia e a Mitsui (nota nº
8). 16. Aprovação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras,
foram aprovadas e autorizadas para emissão pela Administração da Companhia
em 12/05/2021.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS: Aos Acionistas e Administradores da Mizha Energia Participações
S.A.. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Mizha Energia
Participações S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em
31/12/2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo
das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira da Mizha Energia Participações S.A. em 31/12/2020,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as
normas internacionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting
Standard - IFRS”), emitidas pelo “International Accounting Standards Board - IASB.
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Incerteza significativa relacionada com a continuidade operacional: Conforme
divulgado na nota explicativa nº 6.1 às demonstrações financeiras, em 31/12/2020
e de 2019, a coligada Energia Sustentável do Brasil S.A. (“ESBR”) apresentava
prejuízos acumulados nos montantes de R$2.466.645 mil e de R$2.157.411 mil,
respectivamente, em decorrência, dentre outros fatores, dos impactos da exposição
aos preços do mercado de curto prazo sobre os efeitos do Fator de Escala de Geração (Generation Scaling Factor – GSF) e dos impactos financeiros de seus financiamentos. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro. A Deloitte refere-se a uma ou mais entidades da
Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada, de responsabilidade
limitada, estabelecida no Reino Unido (“DTTL”), sua rede d firmas-membro, e entidades a ela relacionadas. A DTTL e cada uma de suas firmas-membro são entidades legalmente separadas e independentes. A DTTL (também chamada “Deloitte
Global” não presta serviços a clientes. Consulte www.deloitte.com/about para obter
uma descrição mais detalhada da DTTL e suas firmas-membro. A Deloitte oferece
serviços de auditoria, consultoria, assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria tributária para clientes públicos e privados dos mais diversos setores. A Deloitte atende quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®,
por meio de uma rede globalmente conectada de firmas-membro em mais de 150
países, trazendo capacidades de class global, visões e serviços de alta qualidade
para abordar os mais complexos desafios de negócios dos clientes. Para saber
mais sobre como os cerca de 286.200 profissionais da Deloitte impacta positivamente nossos clientes, conecte-se a nós pelo Facebook, LinkedIn e Twitter. © 2021.
Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Na elaboração
das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável,
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: •
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional
da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a Administração a
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. RJ,
12/05/2021. Deloitte Touche Tohmatsu - Auditores Independentes - CRC nº 2 SP
011609/O-8 “F” RJ. Charles Mace de Aguiar - Contador - CRC nº 1 RJ 109819/O-1.

