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MP pede 
suspensão de 
nova política 
do WhatsApp

O procurador de Justiça Luiz 
Antônio de Souza, do Ministério 
Público de São Paulo (MPSP), 
reiterou a reivindicação para que 
o Facebook suspenda imediata-
mente a vigência da nova política 
de privacidade do WhatsApp, sob 
pena da aplicação de multa diária 
de R$ 100 mil, até que sobrevenha 
nova decisão judicial. A medida é 
apenas uma das decisões presen-
tes no Agravo de Instrumento 
concedido em favor do Instituto 
Brasileiro de Defesa da Proteção 
de Dados Pessoais, Compliance e 
Segurança da Informação (Sigilo).

A entidade entrou, em maio, 
com uma Ação Civil Pública de 
Indenização por Dano Moral 
contra o Facebook no Tribunal 
de Justiça do Estado de São Pau-
lo (TJSP). Mas, na ocasião, o juiz 
da 7ª Vara Cível havia indeferido 
a tutela provisória de urgência 
pleiteada, sob a alegação de que 
não via risco iminente do dano 
descrito na ação. O juiz também 
não observou manifesto abuso, 
por parte da gigante das redes so-
ciais, na alteração de sua Política 
de Privacidade. O Sigilo recorreu 
e está aguardando o julgamento 
do agravo pelo TJSP para reverter 
o resultado.

Em seu parecer, o procurador 
Luiz Antônio afirma que encon-
tra-se claro o risco iminente de 
concretização de danos de difícil 
reparação aos consumidores usu-
ários do aplicativo de mensagens, 
inviabilizando, em boa medida, o 
próprio resultado útil da demanda, 
notadamente no que toca às restri-
ções aos usuários discordantes.

Argentina revoga privatizações 
de empresas de energia
Fernández também restabeleceu contrato com Bolívia

O presidente da Argenti-
na, Alberto Fernández, 
revogou as privatiza-

ções de empresas de energia e ter-
melétricas realizadas pelo governo 
de seu antecessor, Mauricio Macri 
(2015–2019), informa a TeleSur.

Por meio de um decreto assina-
do no dia 16, Fernández anulou 
vários decretos assinados por Ma-
cri e pelo então ministro da Ener-
gia, Juan José Aranguren.

Da mesma forma, foi recupera-
da a gestão da Integración Ener-

gética Argentina (Ileasa e Enarsa) 
na importação de gás da Bolívia, e 
essas empresas recebem as licen-
ças exploratórias correspondentes 
em áreas da Bacia Oeste Malvinas 
do Mar Argentino.

O decreto de Fernández deter-
minou que as obras públicas do 
projeto de aproveitamento hidre-
létrico do Rio Santa Cruz voltem 
aos nomes de presidente Néstor 
Kirchner (empreendimento lo-
calizado no Penhasco Cóndor) e 
governador Jorge Cepernic (loca-

lizado em Barrancosa), que foram 
renomeadas no Governo Macri.

O decreto prevê a concessão 
de garantias do Tesouro Nacional 
para a aquisição de gás natural da 
Bolívia, no valor máximo de US$ 
200 milhões. Macri suspendeu o 
contrato na época do presidente 
boliviano Evo Morales.

Fernández esclareceu que para 
garantir “o abastecimento normal 
de gás natural” na Argentina du-
rante o inverno, é necessário im-
portar o produto da Bolívia.

Rio tem
R$ 38 bilhões 
recuperáveis 
na dívida ativa

A Dívida Ativa do Estado do 
Rio de Janeiro soma cerca de R$ 
100 bilhões, dos quais R$ 38 bi-
lhões são dívida ativa efetiva, pas-
sível de cobrança. “Nós deixamos 
de arrecadar R$ 500 milhões a ca-
da ano”, afirmou o deputado esta-
dual Luiz Paulo (Cidadania).

O parlamentar defendeu que 
é fundamental discutir as possi-
bilidades de negociação para via-
bilizar o pagamento das dívidas. 
“Precisamos avançar na discussão 
de forma rápida e prática, ou não 
resolveremos a questão”, declarou 
Luiz Paulo.

Os números foram revelados 
durante audiência da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) da 
Assembleia Legislativa (Alerj) que 
apura a queda na arrecadação de 
receitas compensatórias da explo-
ração de petróleo e gás no estado.

Representando o Ministério 
Público, a promotora Karine 
Cuesta destacou a ineficácia do 
Comitê Interinstitucional de Re-
cuperação de Ativos do Estado 
(Cira-RJ). Segundo ela, a instância 
poderia atuar de maneira intensa 
na negociação de dívidas, aumen-
tando a arrecadação. “Nós temos 
o Cira-RJ, que poderia atuar como 
câmara, mas não há nenhuma efe-
tiva atuação. Nós, do MP-RJ, so-
mos descrentes quanto a esta via”, 
criticou.

Arrecadação 
aumenta em
25 estados
e no DF

A arrecadação nos primeiros 
quatro meses de 2021 subiu em 
25 estados e no Distrito Federal, 
na comparação com o mesmo 
período do ano passado. Apenas 
o Espírito Santo não registrou 
crescimento de receita. Os dados 
foram divulgados pelo Tesouro 
Nacional.

O Tesouro também apresen-
tou o resultado orçamentário dos 
estados, que corresponde à dife-
rença entre as receitas realizadas 
e as despesas liquidadas em rela-
ção à Receita Corrente Líquida 
(RCL).

De janeiro a abril de 2021, a 
mediana do resultado orçamentá-
rio dos estados ficou em 20%. No 
mesmo período de 2020, a media-
na havia sido de 14% da RCL.

Presidente retomou 2 empresas e 2 termelétricas

Câmara aprova venda da Eletrobras e
espeta conta de R$ 300 bi no consumidor
Fiesp calcula que tarifa praticamente dobrará de valor

A Câmara dos Deputados 
aprovou a medida pro-
visória que permite a 

privatização da Eletrobras, atra-
vés da emissão e venda de ações 
na Bolsa de Valores. O texto já 
havia sido aprovado pelos depu-
tados, mas, após ser modificado 
no Senado, teve que voltar à Câ-
mara.

Segundo a Federação das In-
dústrias de São Paulo (Fiesp), o 
relatório elaborado pelo deputado 
Elmar Nascimento (DEM-BA), 
com rejeição da emenda aprovada 
pelo Senado que previa a amplia-
ção do mercado livre para todos 

os brasileiros até 2026, aumenta-
rá as tarifas de energia em R$ 300 
bilhões ao longo dos próximos 
anos.

Ainda de acordo com cálcu-
los da Fiesp, a alteração no valor 
da energia comercializada pela 
Eletrobras (processo conhecido 
como “descotização”) fará com 
que a energia, hoje vendida a R$ 
110/MWh, pule para até R$ 200/
MWh.

“O deputado retirou o único 
dispositivo que teria algum efeito 
positivo para o país e preservou 
todos os ‘jabutis’ do texto apro-
vado pelas Casas Legislativas, que 

contribuirão com a disparada das 
tarifas de energia”, ressalta a Fe-
deração.

A Câmara aprovou 17 emendas 
do Senado à Medida Provisória 
1031/21. Uma das emendas prevê 
que as subsidiárias (Chesf, Furnas, 
Eletronorte e Eletrosul) não serão 
extintas, incorporadas ou fundi-
das por um mínimo de 10 anos. 
Ficou garantida a realocação dos 
funcionários em outras estatais. A 
determinação de contratação de 
energia de reserva de termelétri-
cas movidas a gás natural, mesmo 
em regiões ainda não abastecidas 
por gasoduto, foi mantida.

Xinhua
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Por uma pesquisa científica voltada para o desenvolvimento do país
Por Waldemiro 
Gremski

Vivemos momen-
tos complexos 
nos dias de hoje, 

decorrentes de uma pan-
demia onde um patógeno 
altamente contagiante exi-
ge de todos redobrados 
cuidados. Porém sabemos 
que, embora imprescindí-
veis, para a solução final e 
definitiva só nos resta uma 
esperança: a ciência. É no 
domínio do conhecimento, 
em toda a sua abrangência, 
que a humanidade deposita 
a certeza da sua sobrevivên-
cia e seu progresso. Não há 
outro caminho.

Porém, para o conheci-
mento se traduzir na sua 
resultante capital – o de-
senvolvimento sustentável 
do país, abrangente e justo, 
cujo resultado traz o bem-
-estar social e econômico 
– é imprescindível cumprir 
premissas fundamentais. E 
uma das premissas básicas 
é a convicção de que o co-
nhecimento não se resume 
apenas à ciência pela ciên-
cia.

Produzir ciência pe-
la ciência é importante 
e imprescindível quando 
se trabalha com pesquisa 
básica, além de resultar 
em formação de recursos 
humanos para a academia 
e reconhecimento ao pes-
quisador e à universida-
de. Mas não necessaria-
mente irá gerar progresso 
e bem-estar, sem o seu 
grande atributo: a tecno-
logia e a inovação. Por-
que não há dúvida que o 
futuro pertencerá a quem 
for capaz de expandir o 
alcance da ciência e jun-
tar a fronteira do conhe-

cimento com os setores 
produtivos do país.

Portanto, sem o apanágio 
da tecnologia e a inovação, 
não teremos como formar 
um capital humano compe-
tente para desenvolver no 
país um verdadeiro sistema 
de inovação, sem o qual, 
por sua vez, não teremos 
condições para enfrentar e 
responder os desafios que 
os tempos atuais impõem 
a todos os países, além de 
outras premissas basilares 
que decorrem desse pro-
cesso, como produtividade 
e competitividade. Sem tais 
atributos, estaremos produ-
zindo uma ciência de alto 
nível, porém com resultado 
reduzido em termos de de-
senvolvimento.

Exemplos não nos fal-
tam. Veja-se a evolução ex-
ponencial do agronegócio. 
Fruto da ciência brasileira, 
da tecnologia e inovação da 
Embrapa, somada ao co-
nhecimento produzido nas 
universidades, tornou o país 
o segundo maior exporta-
dor de alimentos do mundo, 
prestes a se tornar o primei-
ro. Ou então, para citar algo 
de hoje, a impressionante 
reação, quase instantânea, 
da ciência brasileira frente 
ao desafio avassalador da 
Covid-19, utilizando tecno-
logias que foram adequadas 
à pesquisa com o vírus.

Embora a nossa produ-
ção científica seja alta, e sua 
publicação, imprescindível, 
que nos coloca no 11º lugar 
no mundo, o reflexo desta 
ciência no desenvolvimento 
do país é reduzido, colocan-
do o Brasil na 62ª posição 
no ranking de inovação de 
2020, conforme a Agência 
Global de Inovação. São 
mais de 50 pontos de dis-
tância!

Por outro lado, como a 
formação de mestres e dou-
tores está diretamente re-
lacionada com a produção 
científica, precipuamente de 
caráter acadêmico, o mesmo 
se verifica quando se analisa 
os recursos humanos daí 
decorrentes. Com os pro-
jetos de tese e dissertação 
normalmente distantes da 
realidade socioeconômica 
do país, os recursos huma-
nos ali formados trazem em 
si a vocação voltada para a 
academia e não para atua-
rem como pesquisadores 
junto ao setor produtivo.

Para tanto, como fazem 
os países desenvolvidos, é 
imprescindível planejar a 
formação de recursos hu-
manos, respondendo con-
forme a evolução da de-
manda, seja na graduação 
ou na pós-graduação. Isto 
significa ofertar programas 
de pós-graduação alinhados 
com as demandas dos seto-
res produtivos. De longe, 
isso não descaracteriza uma 
agência tradicional como a 
Capes. Pelo contrário. Tor-
na-a balizadora do nosso 
desenvolvimento.

Balizada até hoje pelo 
Decreto 977 aprovado em 
1965 pelo então Conse-
lho Federal de Educação, 
fruto do magistral relató-
rio de Newton Sucupira, é 
fundamental que a mesma 
assuma o planejamento na-
cional relacionado com a 
formação de recursos para 
o país e não apenas para a 
academia. Situação, que, de 
novo, não será fácil. Mas 
é absolutamente inadiável 
sairmos dessa apatia, que 
se aproxima da estagna-
ção, com o risco claro de 
o Brasil, apesar da pujança 
da sua ciência, continuar es-
tacionado no seu desenvol-

vimento tecnológico, muito 
aquém do gerado em países 
cuja produção científica 
equivale à nossa.

Para tanto exige-se uma 
mudança cultural decisiva, 
onde muros devem ser der-
rubados, linhas de pesquisa 
adequadas e readequadas 
conforme evolui a demanda 
do setor produtivo do país, 
implantando as tecnologias 
adequadas tanto para pes-
quisa como no ensino, com 
as agências de financiamen-
to e formação de recursos 
humanos traçando os hori-
zontes do futuro. É o que 
nos impõe a revolução tec-
nológica em curso. Colocar 
o Brasil alinhado tecnologi-
camente com a revolução 
4.0 para poder se ombrear 
com o mundo desenvolvi-
do.

Certamente existe rela-
ção entre as universidades 
brasileiras e o setor produ-
tivo. Muitas delas altamente 
profícuas. Mas quando se 
compara essa realidade com 
a dos países desenvolvidos, 
percebe-se a distância a ser 
ainda percorrida pelo Brasil. 
Por exemplo, o destino dos 
nossos doutores formados 
no âmbito da Capes. Como 
há décadas, sua destinação 
segue o caminho inverso do 
que ocorre nos países de-
senvolvidos.

Enquanto nestes últi-
mos 70% a 80% atuam no 
setor produtivo industrial, 
no caso do Brasil verifica-
-se exatamente o inverso. 
Conforme relatado no Pla-
no Nacional de Pós-Gradu-
ação 2011-2020, verifica-se 
que o percentual de dou-
tores atuando na indústria 
brasileira é de 7,1%.

Considerando que o Bra-
sil forma anualmente em 
torno de 23 mil doutores, 

cabe perguntar: qual o des-
tino desses doutores? Há 
na Capes algum estudo que 
defina as áreas prioritárias, 
fora do mundo acadêmico, 
para estimulá-las com bol-
sas e financiamento? Há 
algum planejamento pré-
vio para os 23 mil doutores 
formados anualmente? Ou 
tudo caminha de maneira 
inercial?

A necessidade e o in-
centivo da distribuição de 
mestres e doutores egres-
sos dos programas de 
pós-graduação em outros 
âmbitos, além da acade-
mia, não é novidade. Já no 
segundo PNPG (1989) é 
estimulada a interação das 
agências federais com o se-
tor empresarial. No Brasil, 
temos uma única agência 
responsável pela formação 
de doutores para todo o 
país. Fica claro, portanto, 
que a indução de mestrados 
e doutorados vinculados 
aos setores produtivos não 
representaria nenhuma no-
vidade, devendo-se incluir, 
para tanto, a criação de uma 
área específica no âmbito 
da agência, responsável por 
essa demanda de tamanha 
importância.

Por isso é fundamental 
que as universidades se tor-
nem vetores do desenvolvi-
mento, em especial da re-
gião em que estão sediadas. 
Há exemplos em outros 
países, como nos Estados 
Unidos, com a Rota128 no 
Massachusetts e o Vale do 
Silício, na Califórnia.

Não é possível a uni-
versidade fechar-se sobre 
si mesma, produzir uma 
ciência de qualidade, sem 
que da mesma emane bem-
-estar social, justiça social, 
emprego, redução da de-
sigualdade. Esta é a dívida 

da universidade para com a 
sociedade que arca com os 
recursos despendidos tanto 
para sua manutenção quan-
to para financiar a ciência ali 
produzida. Esta é sua res-
ponsabilidade social.

O mundo vive hoje gran-
des mudanças que a cada 
dia se apresentam mais dis-
ruptivas, mais desafiadoras, 
com velocidade num rit-
mo exponencial e com um 
potencial de amplitude e 
impacto jamais vistos que 
impedem prever o que nos 
espera daqui a dois ou três 
anos. É a Quarta Revolu-
ção Industrial acontecendo 
em plenitude: como escre-
veu Klaus Schwabb, funda-
dor do Fórum Econômico 
Mundial, “são mudanças 
tão profundas que, na pers-
pectiva da história humana, 
nunca houve um momento 
tão potencialmente promis-
sor e perigoso”.

Há urgência de investi-
mentos e melhoria na sua 
capacidade gerencial, por 
meio de inovação e tecno-
logias de robótica, inteli-
gência artificial e outras, 
responsáveis por grandes 
ganhos de produtividade e 
competitividade em todo o 
mundo.

Esta revolução está as-
sentada numa ciência, tec-
nologia e inovação levadas 
ao seu auge, velocidade e 
abrangência. Certamente 
espera-se de agências co-
mo a Capes e das nossas 
universidades respostas a 
essa situação, equivalentes à 
magnitude dos desafios. Ou 
seja: respostas disruptivas.

Waldemiro Gremski é presidente 
do Conselho dos Reitores das 

Universidades Brasileiras (Crub) 
e reitor da Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná (PUCPR).

Sabia que o Pronampe virou Lei?
Por Elis Castelo

O Programa Nacio-
nal de Apoio às 
Microempresas 

e Empresas de Pequeno 
Porte (Pronampe), cria-
do emergencialmente em 
maio de 2020 para socorrer 
micros e pequenos empre-
sários através de linha de 
crédito, virou um programa 
permanente de financia-

mento a empreendedores, 
de acordo com a Lei 14.161 
de 2/6/2021.

Existem linhas de crédito 
com limites diferenciados 
para dois perfis de negócios. 
Para empresas com mais de 
1 ano de constituição, o li-
mite é de até 30% da recei-
ta bruta anual da empresa; 
para empresas constituídas 
há menos de 12 meses, o 
limite é até 50% do capital 

social ou até 30% da mé-
dia do faturamento mensal 
apurada desde o início de 
suas atividades, valendo a 
opção mais vantajosa para 
o pequeno empresário.

Se você for uma micro-
empresa, precisa de um 
faturamento de até R$ 
360 mil por ano, e para 
pequenas empresas, o fa-
turamento anual precisa 
ser superior a R$ 360 mil 

e igual ou inferior a R$ 4,8 
milhões. O faturamento 
necessita estar declarado 
na Receita Federal, com 
impostos apurados.

Uma mudança impor-
tante no novo Pronampe 
é o ajuste na taxa de juros, 
que sofreu um aumento. 
Em 2020, os juros eram de 
1,25% ao ano + Selic. Ago-
ra, em 2021, passará a ser 
6% a.a. mais a taxa Selic, 

que atualmente está 4,25%, 
mais alta do que em 2020, 
e pode aumentar um pouco 
mais.

Outras mudanças para 
2021 foram o aumento do 
prazo de pagamento, que 
passou de 36 meses para 
48 meses, e a carência pa-
ra iniciar o pagamento do 
empréstimo aumentou de 8 
para 11 meses.

Apesar de o Pronampe 

apresentar alta nos juros 
em relação a 2020, ainda é 
uma alternativa vantajosa 
para as empresas de peque-
no porte, uma vez que os 
juros praticados em demais 
financiamentos ofertados 
pelo mercado são mais altos 
do que os juros apresenta-
dos no programa.

Elis Castelo é diretora Comercial 
Fórum 3C.
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Cristiano Ronaldo, Coca-
Cola e Nelson Rodrigues

O jogador Cristiano Ronaldo retirou duas garrafinhas 
de Coca-Cola da mesa durante entrevista coletiva 

após a estreia de Portugal na Eurocopa e gerou alvo-
roço na internet, levando a queda no valor das ações da 
companhia produtora do refrigerante ações na Bolsa de 
Valores de Nova York. Certo?

Será que a atitude de CR7 teve mesmo influência? De 
acordo com Sandra Perez Komeso, analista do TradeMap, 
a empresa de bebidas não teve prejuízo, mas uma redução 
em seu valor de mercado, que é o resultado da multiplica-
ção do valor atual da ação de uma companhia pelo núme-
ro de ações existentes. E não foi provocada pela jogada do 
craque português.

“No caso da Coca-Cola, as quedas já vinham aconte-
cendo antes mesmo do gesto de Cristiano Ronaldo, que 
deu a entrevista às 14h43 de Portugal. As ações da Coca-
Cola são negociadas na Bolsa de Nova York, que abriu 
pouco antes, às 14h30 de Portugal.” Os papéis da empresa 
já tinham aberto em queda, com um valor bastante infe-
rior ao de fechamento na sexta-feira anterior. “As ações da 
companhia já vinham apresentando recuo desde o dia 26 
de maio”, explica Sandra.

A analista explica que as ações da companhia também 
podem ter tido uma correção por causa do ajuste de 
dividendos, com ações que estavam em ex-dividendos em 
14 de junho. “Portanto, o jogador não teve influência na 
queda das ações, foi uma infeliz coincidência”, finaliza 
Sandra. A opinião da especialista é similar a de outros 
analistas, de vários países, que fizeram observações pare-
cidas.

Como escreveu o grande Nelson Rodrigues, “podem 
me dizer que os fatos provam o contrário, que eu vos 
respondo: pior para os fatos”.

Prioridades

Enquanto o país chorava meio milhão de mortos por 
Covid e centenas de milhares de pessoas iam às ruas prote-
star, Jair Bolsonaro participava de cerimônia de formatura de 
aspirantes na Escola Naval. Na segunda, foi à formatura de 
sargentos da Escola de Especialistas de Aeronáutica.

Rápidas

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, 
fará palestra no webinário “A nova Lei do Gás: perspectiv-
as e desafios”, que o Instituto dos Advogados Brasileiros 
(IAB) fará nesta quarta-feira, às 11h, no canal TVIAB no 
YouTube *** Unidades do Colégio e Curso AZ, em par-
ceria com a organização Pares Cáritas, estão arrecadando 
alimentos não perecíveis, fraldas e leite em pó que serão 
doados para refugiados *** O empreendedor, escritor e 
palestrante Francisco Sosa estará nas cidades de Santa 
Cruz do Sul, no dia 28, e 29, em Porto Alegre, no “Net-
working Empreendedor”, para palestra de desenvolvim-
ento pessoal. Inscrições: bit.ly/sosatour *** De 28 a 30 
de junho, professores e educadores apresentarão estraté-
gias educacionais e práticas pedagógicas na edição online 
do 23º Congresso Internacional de Educação da LBV. 
Inscrições: lbv.org/congresso-de-educacao *** Nesta 
quarta-feira, às 17h, o FGV Ceri recebe o secretário de 
Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério da Eco-
nomia, Gabriel Fiuza, para um webinário sobre os novos 
desafios no setor de saneamento. Ao vivo, pelo canal da 
FGV no Youtube. Inscrição: evento.fgv.br/desmistifican-
doainovacao_09

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

LOGUM LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF 09.584.935/0001-37 - NIRE 33.300.295.127

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”). Ficam 
os acionistas convocados, na forma prevista nos artigos 123 e 124 da Lei 
nº 6.404/76 e nos arts. 11 e 12 do Estatuto Social da Logum Logística S.A. 
(“Companhia”), a participar da AGE, sob a forma digital, conforme disposto na 
Instrução Normativa nº 79 do DREI, a ser realizada no dia 06/07/2021, às 10h, 
com o fim de debater e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) recebimento 
da renúncia do Conselheiro Narciso Fernando Bertholdi ao cargo de membro 
titular do Conselho de Administração da Companhia; (ii) eleição de membro 
titular do Conselho de Administração por indicação da acionista Uniduto 
Logística S.A; (iii) exceção à Política de Remuneração para fins de definição 
da remuneração do membro do Conselho de Administração indicado pela 
acionista Uniduto Logística S.A.. Para os fins legais, a AGE será formalmente 
realizada a partir da sede da Companhia, localizada na Avenida Presidente 
Wilson, 231, Sala 902, Centro, Rio de Janeiro/RJ. Será facultada, conforme 
legislação aplicável, a participação e voto dos acionistas via teleconferência 
e aplicativo Microsoft Teams, com a identificação de acionistas, registro de 
manifestações, transmissão de documentos e apresentações, bem como 
a gravação do conclave em áudio e vídeo. Os materiais relacionados à 
Ordem do Dia estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia e 
serão encaminhados aos representantes legais devidamente capacitados 
mediante solicitação. O acionista poderá ser representado na AGE por seu 
representante legal ou por procurador constituído há menos de um ano, 
que seja acionista, administrador da companhia ou advogado. As pessoas 
que comparecerem à AGE deverão exibir documento hábil de identidade 
e documentos comprobatórios dos respectivos poderes (inclusive poderes 
para outorga de procurações, se for o caso). Rio de Janeiro, 21 de junho de 
2021. Luis Roberto Pogetti - Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente Zilda Barreto da Silva da Rede Nacional de Empreendimen-
tos Solidários Recicla Rio, CNPJ nº 11.010.244/0001-71 vem através
deste edital convocar suas cooperativas associadas através de seus
representantes para assembleia extraordinária de eleição do período
2021 a 2025 da diretoria e 2021 a 2023 do conselho fiscal. Em 15 de
abril de 2021, Horário da votação 10:00 100% dos votos, 10:30 50% +
1 e 11:00 qualquer número.

Banco clássico s.a.
CNPJ 31.597.552/0001-52

convocação: Ficam os Senhores Acionistas do Banco Clássico S.A., 
convidados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 02 
de julho de 2021, as 10 horas, em sua sede social sito a Avenida Presidente 
Vargas, 463 – 13º andar, centro, Rio de Janeiro-RJ para deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: 1) Alteração do Estatuto Social; 2) Outros assuntos 
de interesse geral. Rio de Janeiro, 21 de Junho de 2021 – A Diretoria.

Investimento estrangeiro  
direto recua 20 anos no Brasil  
Em um ano país passa de 6º para 11º lugar no ranking da ONU

Os fluxos de inves-
timento estrangei-
ro direto (IED), 

devido a crise da Covid-19, 
despencaram globalmente 
em 35% em 2020, ao pas-
sarem de US$ 1,5 trilhão 
no ano anterior para US$ 
1 trilhão, diz o relatório. A 
queda foi fortemente dire-
cionada para as economias 
desenvolvidas. Eles devem 
chegar ao fundo do poço 
em 2021 e recuperar algum 
terreno perdido com um 
aumento de 10% a 15%, 
de acordo com o World In-
vestment Report 2021 da 
Conferência das Nações 
Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento (Unctad) 
publicado nesta segunda-
feira.

Como consequência, a 
economia brasileira - que 
em 2019 era a sexta no 
ranking da ONU de atração 
de investimentos no mun-
do, anúncio que chegou a 
ser comemorado pelo presi-
dente Jair Bolsonaro em su-
as redes sociais - terminou 
o ano de 2020 apenas como 
o 11º maior beneficiário e 
perdeu até mesmo a lide-
rança na América Latina.

Retorno de 20 anos

Os novos níveis de in-
vestimentos no país são 
equivalentes apenas ao que 
se registrou há 20 anos. 
Em 2012, o Brasil chegou 
a ser colocado pela Unctad 
como o terceiro país mais 
citado por multinacionais 
como destino preferido de 
investimentos. A partir de 
2010, a economia nacio-
nal variou entre a quarta e 
quinta maior receptora de 
investimentos do mundo, 
situação que começou a 
mudar em 2019 e agora se 
aprofundou num colapso 
ainda maior.

Para 2021 e 2022, a pro-
jeção da ONU é de que a 
incerteza política e a crise 
sanitária podem perpetuar 
um baixo nível de inves-
timentos no país. As esti-
mativas avaliam que o atu-
al ano pode registrar uma 
variação entre -5% e +5% 
no fluxo ao país. De acordo 
com os dados da Unctad, o 
Brasil recebeu US$ 24,8 bi-
lhões em investimentos di-
retos em 2020, contra US$ 
65 bilhões um ano antes, 
uma queda de 62%. Com 
o resultado, o país perdeu 

espaço entre os principais 
destinos, foi superado por 
Suécia, Alemanha, Índia e 
Luxemburgo e, na América 
Latina, foi ultrapassado pe-
lo México.

Se a contração esteve 
relacionada com a que-
da da economia mundial 
em 2020 por conta da Co-
vid-19, os números globais 
revelam que nem todos os 
países sofreram uma retra-
ção da mesma proporção 
do Brasil. Na média mun-
dial, a queda foi de 35% e 
atingindo um total de US$ 
1 trilhão. Nos países ricos, 
a contração chegou a 58%. 
Mas, ainda assim, abaixo do 
desabamento registrado no 
Brasil.

Influência negativa

O país também destoou 
da média dos emergentes, 
que viram uma retração de 
apenas 8% nos investimen-
tos. A Ásia, que primeiro 
se recuperou da Covid-19, 
chegou a registrar uma al-
ta de 4% no fluxo e hoje 
representa 50% de todo o 
destino de investimentos. 
Para 2021, a previsão do in-
forme é de que haverá uma 
leve recuperação no fluxo 
global, entre 10 e 15%. O 
ranking é liderado pelos 
EUA, seguido por China, 
Hong Kong, Cingapura e 
Índia. Tanto Pequim como 
Nova Déli registraram uma 
alta no fluxo de investimen-
tos nesse período.

O desempenho do Brasil 
influenciou o resto do con-
tinente latino-americano. A 
região registrou uma con-
tração de 45% no fluxo de 
investimentos, somando 
US$ 88 bilhões. O declínio 
foi o mais acentuado entre 
as regiões em desenvolvi-
mento. “O continente so-
freu a maior taxa de morta-
lidade Covid-19 do mundo 
até hoje, e suas economias 
enfrentaram um colapso 
na demanda de exportação, 
uma queda nos preços das 
commodities e o desapare-
cimento do turismo”, res-
salta o documento, ao admi-
tir que para os exportadores 
de minerais e metais, a que-
da foi parcialmente amorte-
cida pela recuperação relati-
vamente rápida dos preços 
das commodities durante o 
segundo semestre do ano.

Segundo a Unctad, a re-
gião ainda foi afetada por 

um desinvestimento no 
exterior, com um resulta-
do negativo de US$ 3,5 bi-
lhões. Com problemas de 
caixa, empresas brasileiras 
repatriaram recursos de su-
as subsidiárias no exterior. 
“O colapso foi causado 
principalmente pelas saídas 
em grande parte negativas 
de empresas brasileiras (- 
US$ 26 bilhões), que con-
tinuaram a buscar fundos 
através de suas subsidiárias 
no exterior”, ressalta.

No total, multinacionais 
latino-americanas repatria-
ram US$ 50 bilhões neste 
período. O resultado foi 
parcialmente compensado 
pelas empresas chilenas, 
que aumentaram as saídas 
de capital em 25% para 
US$ 12 bilhões. As empre-
sas mexicanas também au-
mentaram os investimen-
tos no exterior. “De modo 
geral, o Chile, a Colômbia 
e o México geraram qua-
se todos os investimentos 
externos da América Lati-
na”, constata.

Fluxo financeiro

A queda global ,foi forte-
mente direcionada para as 
economias desenvolvidas, 
onde o IDE caiu 58%, em 
parte devido à reestrutura-
ção corporativa e aos flu-
xos financeiros intra-firmas. 
O IED nas economias em 
desenvolvimento foi rela-
tivamente resiliente, dimi-
nuindo 8%, principalmente 
devido aos fluxos robustos 
na Ásia. Como resultado, 
as economias em desenvol-
vimento responderam por 
dois terços do IED global, 
ante pouco menos da meta-
de em 2019.

Segundo o estudo da 
Unctad, os padrões de IED 
contrastaram fortemente 
com os da nova atividade 
de projeto, onde os países 
em desenvolvimento estão 
arcando com o impacto 
da retração do investimen-
to. Nos países em desen-
volvimento, o número de 
projetos greenfield recém-
anunciados caiu 42% e os 
negócios internacionais de 
financiamento de projetos 
- importantes para infraes-
trutura – 14%.

“Esses tipos de investi-
mento são cruciais para o 
desenvolvimento da capaci-
dade produtiva e da infraes-
trutura e, portanto, para as 

perspectivas de recuperação 
sustentável”, disse a secre-
tária-geral em exercício da 
Unctad, Isabelle Durant.

A Covid-19 também cau-
sou um colapso nos fluxos 
de investimento para seto-
res relevantes para os Ob-
jetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) nos pa-
íses em desenvolvimento. 
Todos os setores de investi-
mento de ODS, exceto um, 
registraram um declínio 
de dois dígitos em relação 
aos níveis pré-Covid-19. O 
choque exacerbou o declí-
nio em setores que já eram 
fracos antes da pandemia - 
como energia, alimentos e 
agricultura e saúde.

Incertezas

As tendências de IED 
em 2020 variaram significa-
tivamente por região. Nas 
regiões em desenvolvimento 
e nas economias em transi-
ção, eles foram relativamente 
mais afetados pelo impacto 
da pandemia sobre o inves-
timento em atividades basea-
das em recursos e intensivas 
na cadeia de valor global. As 
assimetrias no espaço fiscal 
para a implementação de me-
didas de apoio econômico 
também geraram diferenças 
regionais.

Os fluxos de IED para a 
Europa diminuíram 80%, 
enquanto os para a Améri-
ca do Norte caíram menos 
acentuadamente (-40%). A 
queda nos fluxos de IED 
nas regiões em desenvol-
vimento foi desigual, com 
45% na América Latina e 
no Caribe e 16% na Áfri-
ca. Em contraste, os fluxos 
para a Ásia aumentaram 
4%, sendo o Leste Asiáti-
co a maior região anfitriã, 
respondendo por metade 
do IED global em 2020. O 
IED para economias em 
transição diminuiu 58%.

Olhando para o futuro, os 
fluxos globais de IED devem 
chegar ao fundo do poço 
em 2021 e recuperar algum 
terreno perdido com um au-
mento de 10% a 15%. “Isso 
ainda deixaria o IED cerca de 
25% abaixo do nível de 2019. 
As previsões atuais mostram 
um novo aumento em 2022 
que, no limite superior das 
projeções, traz o IDE de vol-
ta ao nível de 2019 ”, disse 
o diretor de investimentos e 
empresas da Unctad, James 
Zhan.
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Aonde vamos parar?

No livro O filtro invisível – o que a internet esconde de você, 
Eli Parisier explica que naquele ano (o livro foi 

lançado em 2003) as pessoas recebiam 900 mil postagens 
em blogs, 50 milhões de tuítes, 60 milhões de atualizações 
de status em Facebook e 210 bilhões de e-mails, e que se 
tivéssemos de armazenar todas as conversas humanas até 
aquele ano (2003) precisaríamos de 5 bilhões de gigabites. 
O mais aterrador, segundo o autor, é que em 2003 estáva-
mos produzindo o mesmo número de dados a cada dois 
dias, o que mostra o volume de informações que circulam 
nas redes.

Outra revelação incômoda é que esses buscadores 
supostamente grátis como Google, Yahoo e o próprio Fa-
cebook capturam um pedacinho do usuário a cada clique 
que ele dá em algum produto ou serviço de seu interesse 
ocasional e enviam esses dados a algum supercomputador 
no Vale do Silício, que, em tempo real, negocia esse perfil 
por alguns centavos de dólar com milhões de empresas 
inscritas nesse gigantesco balcão virtual de negócios, 
interessadas em oferecer ao usuário que deu o clique o 
produto ou serviço que ele precisa ou que acessou só por 
curiosidade.

É por isso que, do nada, aparece na tela do seu compu-
tador um punhado de anúncios que você nem sabe como 
foram parar ali. É simples: cada clique que você deu em 
algo de que gostou ou acessou só por curiosidade deixou 
um pedacinho do que você é numa cópia sua no Vale do 
Silício e esse algoritmo de inteligência emocional vai cons-
truindo ali uma espécie de avatar com tudo o que você é, 
faz, gosta ou pensa. 

O mundo do trabalho já está totalmente capturado por 
essa inteligência artificial. Recentemente, uma simples 
discussão foi parar no TST, a mais alta Corte trabalhis-
ta, porque um juiz do trabalho mandou fazer perícia no 
algoritmo do Uber para saber se há elementos para o 
reconhecimento da relação de emprego entre o motorista 
do aplicativo e a plataforma.

Essa questão de saber se o motorista do aplicativo 
Uber é ou não empregado da plataforma corre o mun-
do. Alguns países já reconhecem a relação de empre-
go. Em outros, como o Brasil, não há leis suficientes, 
e a discussão fica ao gosto de cada juiz. O algoritmo, 
segundo o advogado dos autores, revelaria os níveis de 
subordinação do motorista à plataforma, mas o TST 
suspendeu a decisão.

Ao mesmo tempo em que começa a pegar fogo nos 
tribunais, especialmente pelas mãos do ministro Luiz Fux, 
a discussão sobre o “processo 100% digital”, que decreta-
ria o fim da papelada e o fim de todos os atos presenciais, 
até mesmo o da citação por oficial de justiça, aumenta a 
discussão sobre as provas digitais, o modo de colhê-las, 
preservá-las, armazená-las e utilizá-las nos processos. Ain-
da há um longo caminho a trilhar, mas é melhor começar 
agora.

CEMEPE INVESTIMENTOS S.A.
 COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF nº 93.828.986/0001-73 - NIRE nº 33 3 0016322-1
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

HORA, DATA E LOCAL: Às 12:00 horas do dia 30 de abril de 2021, na sede social da Companhia, sito à Praça Tiradentes, nº 10, Sala 304, Parte, Centro/RJ, CEP 20060-070.  
PRESENÇA: Acionistas representando a maioria absoluta do capital votante, conforme assinaturas no livro de presenças. CONVOCAÇÃO: Editais publicados nos Diário Comercial, 
Monitor Mercantil-SP e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2021. MESA DIRETORA: Presidente: Bernardo Simões Birmann; Secretário: 
Fabiano de Moraes Goulart, inscrito na OAB/RJ sob nº 98.994. ORDEM DO DIA: a) Deliberar, discutir e aprovar as contas e o Relatório da Administração, as Demonstrações 
Financeiras e o Parecer dos Auditores Externos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020; b) Deliberar, discutir e aprovar a proposta de destinação do prejuízo 
contábil concernente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; c) Deliberar discutir e aprovar a eleição dos membros do Conselho de Administração com mandato 
até a realização da AGO de 2024, observado o disposto no Artigo 20 do Estatuto Social; e d) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício 
de 2021 (período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021), no valor de R$ 30.000,00. DELIBERAÇÕES UNÂNIMES: a) Aprovação do Relatório de Administração, Demonstrações 
Financeiras e Parecer dos Auditores Externos, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, devidamente publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, 
Diário Comercial e Monitor Mercantil-SP no dia 30 de março de 2021; b) Aprovação do prejuízo contábil concernente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 no valor 
de R$ 170.134,54 (cento e setenta mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), o qual será transferido para a conta de prejuízos acumulados; c) Reeleitos 
para o Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2024 os Senhores: SAMUEL PAPELBAUM, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade  
nº 1.656.821-4, expedida pelo IFP, em 24.08.87, inscrito no CPF/MF sob nº 019.645.777-72, residente na Avenida Niemeyer, nº 02, Térreo, Leblon/RJ; EDSON PEREIRA RIBEIRO, 
brasileiro, separado judicialmente, contador, portador da cédula de identidade nº 3757915, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 406.568.027-15, residente e 
domiciliado n Cidade do Natal/RN, na Avenida Ayrton Senna, nº 600, Casa 07, Condomínio Bosque das Flores, Nova Parnamirim, na Cidade de Parnamirim/RN, CEP 59.151-
600; e JORGE LUIZ MARTINS FERRARI, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 11-
53533, expedida pelo CRA/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 878.624.337-34, com escritório comercial na Avenida Niemeyer, nº 02, Térreo/Parte, Leblon/RJ; e d) Fixada a 
remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). ENCERRAMENTO: Não havendo mais nenhuma 
manifestação, dissidência e ou protestos, e mais nada a tratar, encerraram-se os trabalhos dos quais se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos 
membros da mesa e por todos os acionistas presentes. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021. Ass.: CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA. [Bernardo Simões Birmann/Administrador] e  
ARBI RIO INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. [Bernardo Simões Birmann/Administrador] CERTIDÃO: Eu, Fabiano de Moraes Goulart, inscrito na OAB/RJ sob nº 98.994, 
Secretário da Assembleia, CERTIFICO que a presente AGO foi registrada na JUCERJA em 01/06/2021 sob o número 00004077521, Bernardo Feijó Sampaio Berwanger – Secretário 
Geral da JUCERJA.

CEMEPE INVESTIMENTOS S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 93.828.986/0001-73 - NIRE 33300163221
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA, LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2021, às 14:30 horas, na sede social da companhia, sito à Praça Tiradentes, nº 10, Sala 304, Parte, Centro/RJ,  
CEP 20060-070. PRESENÇA: SAMUEL PAPELBAUM; EDSON PEREIRA RIBEIRO e JORGE LUIZ MARTINS FERRARI. QUORUM: Totalidade. INSTALAÇÃO: Samuel Papelbaum 
(Presidente) e Fabiano de Moraes Goulart, inscrito na OAB/RJ nº 98.994 (Secretário). ORDEM DO DIA: a) Deliberar discutir e aprovar a eleição do Presidente do Conselho de 
Administração da Cia, nos termos do § 1º do artigo 21 do Estatuto Social e b) Deliberar discutir e aprovar a reeleição da DIRETORIA da sociedade, com mandato de 3 anos, nos 
termos do artigo 20 do Estatuto Social. DELIBERAÇÃO: Após elaboradas, discutidas e votadas, decidiram, por unanimidade, as seguintes matérias: a) Eleger, por unanimidade, 
nos termos do § 1º do artigo 21 do Estatuto Social, o Conselheiro Samuel Papelbaum, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração; e b) Reeleger, nos termos 
do Estatuto Social, a DIRETORIA da sociedade, com mandato até a realização da Reunião do Conselho de Administração de 2024, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social, a 
ser composta das seguintes pessoas naturais: Diretor de Relações com Investidores: Sr. SAMUEL PAPELBAUM, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade 
nº 1.656.821-4, expedida pelo IFP, em 24.08.87, inscrito no CPF/MF sob nº 019.645.777-72, residente na Avenida Niemeyer, nº 02, Térreo, Leblon/RJ e; Diretor sem designação 
especial: Sr. HAROLDO ZAGO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 502.188, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 206.982.758-53, residente e domiciciliado à Rua Padre Teixeira, nº 1357, apartamento 02, São Carlos/SP, CEP 13.561-050. ENCERRAMENTO:  
Não havendo mais nada a tratar, deram por encerrada a presente Reunião, tendo-se antes feito lavrar a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada 
pelos presentes. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021. Ass.: SAMUEL PAPELBAUM, EDSON PEREIRA RIBEIRO e JORGE LUIZ MARTINS FERRARI. CERTIDÃO: Eu, Fabiano de Moraes 
Goulart, inscrito na OAB/RJ sob nº 98.994, Secretário da Reunião, CERTIFICO que a presente Ata foi registrada na JUCERJA em 07/06/2021 sob o número 00004078972,  
Bernardo Feijó Sampaio Berwanger – Secretário Geral da JUCERJA.

KOVR SEGURADORA S.A. 
(atual denominação social de Investprev Seguradora S.A.)

CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no 
dia 30 (trinta) de junho de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Paulo/SP, na Av. Brigadeiro Faria 
Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Grupamento 
das ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, na proporção de 10.000 para 1, conforme proposta aprovada pela Diretoria 
Executiva da Companhia em reunião realizada em 15 de junho de 2021; 2. Alteração da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto 
Social, para ajustar a quantidade de ações em que se divide o Capital Social, em decorrência do grupamento previsto no item “1” 
da Ordem do Dia, sem redução do valor do Capital Social; 3. Aprovação dos procedimentos a serem adotados pela Companhia em 
relação as frações de ações decorrentes do grupamento; 4. Consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5. Assuntos Gerais. 
Na forma do artigo 8º do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir do primeiro dia da publicação desta 
convocação até a realização da citada Assembleia. São Paulo/SP, 15 de junho de 2021. Thiago Coelho Leão de Moura - Presidente.

KOVR PREVIDÊNCIA S.A.
(atual denominação social de Investprev Seguros e Previdência S.A.)

CNPJ nº 17.479.056/0001-73 - NIRE: 35300555571
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no 
dia 30 (trinta) de junho de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Paulo/SP, na Av. Brigadeiro Faria 
Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Grupamento 
das ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, na proporção de 10 para 1, conforme proposta aprovada pela Diretoria 
Executiva da Companhia em reunião realizada em 15 de junho de 2021; 2. Alteração da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto 
Social, para ajustar a quantidade de ações em que se divide o Capital Social, em decorrência do grupamento previsto no item “1” 
da Ordem do Dia, sem redução do valor do Capital Social; 3. Aprovação dos procedimentos a serem adotados pela Companhia em 
relação as frações de ações decorrentes do grupamento; 4. Consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5. Assuntos Gerais. 
Na forma do artigo 7º do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir desta data até a realização da 
Assembleia. São Paulo/SP, 15 de junho de 2021. Geraldo Henrique de Castro - Presidente.

Metrô do Rio agora é controlado 
pelos Emirados Árabes

O Mubadala Capital, 
fundo de investi-
mentos dos Emi-

rados Árabes Unidos, e que 
comprou tem agora o con-
trole societário da Conces-
sionária Metroviária do Rio 
de Janeiro S.A, a MetrôRio. A 
informação foi divulgada no 
Diário Oficial do Estado do Rio 
de Janeiro na semana passada. 
O despacho foi assinado pelo 
governador do Rio de Janei-
ro, Cláudio Castro (PSC).

À ANBA, o governo do 
estado confirmou a mu-
dança, mas não deu mais 
detalhes. A assessoria de 
imprensa da MetrôRio 
disse que a empresa não 
vai se manifestar sobre o 
tema.

O controle do metrô ca-
rioca estava anteriormente 
com a Investimentos e Par-
ticipações em Infraestru-
tura S.A (Invepar), grupo 
que atua nos segmentos de 

aeroportos, mobilidade ur-
bana e rodovias. A Invepar 
é acionista majoritário da 
GRU Airport, que controla 
o aeroporto internacional de 
Guarulhos, o maior da Amé-
rica do Sul em passageiros.

A notícia já havia sido 
divulgada em primeira mão 
pelo colunista do jornal O 
Globo, Ancelmo Gois, que 
dizia que a transação já vi-
nha sendo definida já que, 
em setembro, o fundo ára-

be colaborou em reestrutu-
ração da Invepar, que estava 
endividada. Segundo a co-
luna ” com isso, decidiu-se 
que a Invepar iria renunciar 
à concessão do metrô e da 
Linha Amarela.”

O Mubadala teve a com-
pra da refinaria Landulpho 
Alves aprovada na última 
semana. A planta perten-
cia à Petrobras e o valor da 
transação foi de US$ 1,65 
bilhão.

Audiência da Alerj aponta caminhos para 
geração de empregos na indústria naval

Em audiência pública 
realizada nesta se-
gunda-feira, as Co-

missões de Indústria Naval, 
de Offshore e do Setor de 
Petróleo e Gás e de Ciên-
cia e Tecnologia da Assem-
bleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (Alerj) 
discutiram a criação de um 
cluster marítimo (polo tec-
nológico) com representan-
tes de universidades públicas 
e instituições científicas do 
estado. Durante a reunião, 
o diretor-presidente da Em-
presa Gerencial Projetos 
Navais (Emgepron), almi-
rante Edésio, apontou que 
o setor naval brasileiro pode 
gerar centenas de empregos 
diretos até 2030.

“O Rio de Janeiro tem tudo 
para se transformar em um 
dos principais pontos mun-
diais do desenvolvimento da 
economia do mar. Não há ou-
tro lugar no mundo que tenha 
tanto potencial. Pretende-se 
que, em 2030, a economia do 
mar contribua com um valor 

agregado de três trilhões de 
dólares, o que representa cerca 
de 5% a 6% na economia glo-
bal. Além disso, a expectativa 
é de gerar centenas de postos 
diretos de trabalho, além dos 
empregos indiretos”, afirmou 
o almirante.

Edésio enumerou ain-
da os pontos potenciais do 
Rio para se consolidar um 
cluster marítimo. “Nós te-
mos uma natural vocação 
marítima, além de proximi-
dades geográficas, sociais, 
institucionais, culturais e tec-
nológicas entre os diversos 
agentes econômicos. Isso 
não é somente em relação 
ao segmento industrial-co-
mercial, mas também às ins-
tituições públicas e privadas, 
e principalmente ao meio 
acadêmico. Temos mais de 
50 universidades e grandes 
centros de pesquisa, como 
o da Petrobras, como a Co-
ppe/UFRJ e como o Centro 
Tecnológico da Marinha do 
Rio de Janeiro”, explicou.

O diretor da Emgepron 

sugeriu ainda a criação de 
uma “Autoridade para De-
senvolvimento da Econo-
mia do Mar”. Segundo ele, o 
órgão poderia ser instituído 
na estrutura da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimen-
to Industrial, com objetivo 
de conduzir, de maneira 
integrada e coordenada, as 
questões de exploração do 
potencial marítimo do esta-
do do Rio de Janeiro.

Presidente da comissão, a 
deputada Célia Jordão (Pa-
triota) destacou o empenho 
em buscar interlocução com 
o Executivo e outros órgãos 
para a formação da gover-
nança colaborativa para im-
pulsionar o setor:

“Estamos ampliando as 
discussões sobre investi-
mentos em infraestrutura 
e qualificação do mercado, 
com o objetivo de promover 
uma grande união em prol 
da retomada do crescimen-
to do setor naval. Vamos 
agendar uma reunião com o 
governador Cláudio Castro 

para discutir medidas de de-
senvolvimento para o setor 
da indústria naval e offsho-
re”, afirmou Célia Jordão.

O economista e dire-
tor da Assessoria Fiscal da 
Alerj, Mauro Osório, frisou 
a importância de estabele-
cer uma organização para 
enxergar oportunidades pa-
ra o desenvolvimento eco-
nômico do Rio. 

“Precisamos trabalhar de 
forma sistêmica. As forças 
armadas têm uma presença 
muito forte no estado, e pra-
ticamente não há interação 
entre as lideranças estaduais 
e as forças armadas. Hoje, 
80% dos fornecedores da 
Petrobras estão fora do Rio, 
então precisamos enxergar 
grandes oportunidades para 
a economia. Ainda temos o 
Fundo Soberano Estadual, 
que foi criado justamente 
com esse objetivo, e vamos 
discutir como podemos 
usar esses recursos para es-
truturar a economia flumi-
nense”, comentou.

Senado discute reajuste e melhoria  
dos serviços de planos de saúde

A Comissão de Trans-
parência, Gover-
nança, Fiscalização, 

Controle e Defesa do Con-
sumidor (CFTC) do Senado 
Federal promoveu uma au-
diência pública para discutir 
a situação da saúde suple-
mentar no Brasil e desafios 
à melhoria da prestação 
dos serviços privados neste 
campo no país.

Representantes da Agên-
cia Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS) informa-
ram que há 669 operadoras 
e 17.692 planos, com 48,1 
milhões beneficiários. Des-
tes, 93% são regulamenta-

dos e 6,8% não regulamen-
tados; 68% são coletivos 
empresariais, 19% são in-
dividuais familiares, 13% 
coletivos por adesão; 95% 
com cobertura ambulatorial 
e hospitalar e 4% ambulato-
rial.

Dos 18 mil planos dis-
poníveis para contratação, 
53% são empresariais, 22% 
são individuais e 25% são 
por adesão. Ainda confor-
me a ANS, de 2010 a 2021, 
a quantidade de planos em 
2021 está quase no mesmo 
patamar de 2010. Os planos 
sofrem variações nos valo-
res tanto pela mudança de 

faixa etária quanto pelos re-
ajustes anuais.

O presidente da Asso-
ciação Brasileira de Audi-
tores em Saúde (AUDIF), 
Alexander Jorge Saliba, 
criticou a atuação da ANS, 
argumentando que ela le-
vou a uma concentração de 
mercado. Antes da criação 
da agência, continuou, ha-
via mais de 4 mil seguros-
-saúde, enquanto hoje o 
número está em 617. Esse 
cenário, declarou, vai levar a 
um número maior de bene-
ficiários presos a um núme-
ro menor, o que é ruim para 
o consumidor.

Sobre os reajustes de 
preços, Saliba avaliou que 
há um problema de como 
compatibilizar a utilização 
com o pagamento. “Os va-
lores que hoje são reajusta-
dos são muito altos porque 
as operadoras precisam 
melhorar o seu ganho para 
pagar o que está sendo uti-
lizado. Só que neste meio, 
temos problema das ad-
ministradoras de benefício 
que ficam com 15% dos 
valores dos contratos que 
não têm função nenhuma, 
são intermediários. Isso 
precisaria ser revisto”, de-
fendeu.
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 JOATINGA PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/MF nº 23.786.025/0001-68 - NIRE nº 33.3.0031952-2 

Ata de AGO/E em 14/06/21. Data, Hora e Local. No dia 14/06/21, às 10h, 
na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ. 
Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia consoante o 
disposto no art. 124, §4°, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), 
em face da presença de acionista representando a totalidade do capital 
social da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de 
Presença de Acionistas da Cia.. Mesa. Presidente: Marcelo Hudik Furtado de 
Albuquerque, Secretário: Felipe Franco da Silveira. Ordem do Dia. Deliberar 
sobre (i) o Relatório de Administração, as contas da Diretoria, o Relatório 
dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas e as Demonstrações 
Financeiras da Cia., referentes aos exercícios sociais findos em 31/12/19 
e 31/12/20 (ii) a destinação dos resultados apurados nos exercícios retro 
mencionados; (iii) a fixação da remuneração anual global dos administradores 
para o exercício social de 2021; (iv) a reeleição dos membros da Diretoria 
da Cia.; (v) a reforma e consolidação do novo Estatuto Social; e (vi) outros 
assuntos do interesse social. Deliberações Tomadas por Unanimidade. Após 
exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, 
sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aprovar o Relatório da Administração, 
as contas da Diretoria, o Relatório dos Auditores Independentes, as Notas 
Explicativas e as Demonstrações Financeiras da Cia., referentes aos 
exercícios sociais findos em 31/12/19 e 31/12/20, publicados em 08/06/21 no 
DOERJ e no Monitor Mercantil. (ii) Considerando o lucro líquido apurado no 
exercício social findo em 31/12/19 no valor de R$13.585.000,00, aprovar: (a) 
o montante de R$679.250,00 para a Conta da Reserva Legal; e (b) o montante 
de R$12.905.750,00 para a Conta de Reserva de Lucro. Considerando 
o lucro líquido apurado no exercício social findo em 31/12/20 no valor de 
R$19.952.000,00, aprovar: (a) o montante de R$997.600,00 para a Conta 
da Reserva Legal; e (b) o montante de R$18.954.400,00 para a Conta de 
Reserva de Lucro. (iii) Fixar a remuneração anual global dos administradores 
para o exercício social de 2021 em até R$100,00, já incluídos todos os valores 
relativos aos benefícios e verbas de representação dos administradores, nos 
termos do art. 152, caput, da Lei 6.404/76. (iv) Reeleger, para o cargo de 
Diretor Presidente da Cia., o Sr. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, 
brasileiro, casado, bacharel em administração, RG 11.605.282-0, IFP/RJ e 
CPF/MF nº 025.989.187-89, com mandato de 2 anos a contar da presente 
data, permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia.. Reeleger, 
para o cargo de Diretor sem Designação Específica, o Sr. Felipe Franco 
da Silveira, brasileiro, casado, administrador, RG 14.157.566-9, SSP/SP e 
CPF/MF nº 261.377.018-08, com mandato de 2 anos a contar da presente 
data, permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia.. (v) Aprovar a 
reforma e consolidação do novo Estatuto Social da Cia., conforme proposta 
apresentada. (vi) Outros assuntos do interesse social: Registrar que o 
acionista recebeu o material de apoio para a Assembleia, em que constam 
o Relatório da Diretoria, as Demonstrações Financeiras da Cia. e o Parecer 
dos Auditores Independentes. O acionista aprovou integralmente o referido 
material, tendo uma cópia sido rubricada por todos para o arquivo na sede 
social. Por fim, o acionista autorizou a administração da Cia. a tornar todas 
as providências necessárias à efetivação das deliberações ora aprovada. 
Encerramento e Lavratura da Ata. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se, 
na forma de sumário, a ata referente a esta AGO/E, nos termos do art. 130, 
§1° da Lei das S.A., que foi aprovada pelos presentes. Acionista presente: 
Cachambi Participações S.A.. RJ, 14/06/21. Mesa. Marcelo Hudik Furtado 
de Albuquerque - Presidente, Felipe Franco da Silveira - Secretário. Jucerja 
em 16/06/21 sob o nº 4085801. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Três perguntas: Renault On Demand, carro por assinatura
Por Jorge Priori

No começo do ano, 
a Renault lançou 
o Renault On 

Demand. Trata-se de um 
serviço onde a pessoa pode 
contratar um carro por as-
sinatura. Finalizado o con-
trato, o carro é devolvido 
à montadora. Se no Brasil 
este tipo de serviço é uma 
novidade, no exterior ele já 
é oferecido há pelo menos 
duas décadas nos Estados 
Unidos e em países euro-
peus, sendo responsável 
pela movimentação de uma 
grande fatia do mercado 
de automóveis. Conversa-
mos sobre o Renault On 
Demand com seu gerente-
geral, Romain Darmon.

Como funciona o ser-
viço?

O Renault On Demand 
é um serviço de assinatura 
de veículos, ou seja, um 
serviço de locação de lon-
go prazo. Ele conta com 
quatro planos de assinatura 
customizáveis de longa du-
ração, para que o cliente 
tenha sempre um Renault 
zero-quilômetro que atenda 
às suas necessidades com 
toda praticidade, segurança 
e conforto.

Os planos são de 12, 18, 
20 ou 24 meses, com va-
lores a partir de R$ 1.059 

mensais. No momento da 
adesão, o cliente também 
pode escolher os planos 
de quilometragem, com 
opções de 500, 1.000, 
1.500 e 2.000 quilômetros 
mensais.

O valor da assinatura do 
serviço inclui a manutenção 
preventiva (troca de óleo 
etc) e corretiva (peças de 
desgaste, como limpador 
de para-brisa, incluindo a 
troca de pneus e outros), o 
seguro auto (proteção con-
tra roubo, furto, incêndio e 
terceiros), a assistência 24 
horas (serviços de reboque, 
chaveiro, retorno ao do-
micílio, hospedagem, carro 
reserva, e outros serviços 
emergenciais disponíveis 
por meio do 0800) e toda 
a gestão de documenta-
ção, emplacamento e paga-
mento de impostos, como 
IPVA.

O cliente pode ainda per-
sonalizar sua assinatura in-
cluindo outros serviços. O 
valor adicional na mensali-
dade dependerá do plano 
escolhido.

Além disso, também 
acompanhamos nossos cli-
entes com outros opcionais, 
como o seguro de proteção 
financeira e o seguro fran-
quia em caso de situação de 
desemprego involuntário, 
incapacidade, morte ou in-
validez. Outro opcional é a 

película solar e/ou de pro-
teção.

Os modelos oferecidos 
são Kwid Zen 1.0, Kwid 
Outsider 1.0, Stepway Icon-
ic 1.6 CVT e Duster Iconic 
1.6 CVT.

A principal diferença 
em relação à concorrência 
é que o serviço Renault On 
Demand está disponível 
em todos os estados do 
Brasil. E ainda há a facili-
dade de poder fazer todo 
o processo de contratação 
online, inclusive escolher 
a entrega do veículo em 
casa. Além disso, temos 
a abrangência da rede de 
concessionárias Renault 
para poder atender o cli-
ente ao longo da vida do 
contrato no que for preci-
so, como as manutenções.

Como está esse merca-
do no exterior? Conside-
rando que ele já funciona 
há pelo menos duas déca-
das no exterior, por que 
ele demorou a chegar no 
Brasil?

Esse mercado de veícu-
los por assinatura na Euro-
pa ou na América do Norte 
já é bem consolidado, com 
uma história de mais de 20 
anos. Lá, dependendo dos 
países e das marcas, a assi-
natura de veículo representa 
30% a 60% do mercado de 
carros novos.

Esta opção de mobi-
lidade está chegando agora 
no Brasil porque o brasileiro 
já é mais habituado com o 
carro como serviço e não 
apenas com bem durável. 
O processo de amadureci-
mento começou com a lo-
cação e mais recentemente 
com o serviço de transporte 
por aplicativo. Agora, ele 
passou a ter um carro novo 
para uso particular a baixo 
custo e com uma série de 
conveniências, sem ter que 
ter a propriedade do veí-
culo.

Quais são as perspec-
tivas desse mercado no 
Brasil? Qual o perfil de 
cliente que busca esse 
tipo de serviço?

As perspectivas são 
positivas. O Renault On 
Demand chegou a 1.500 
contratos assinados e mais 
de 1.200 carros entregues, 
desde que foi lançado em 
20 de janeiro.

Identificamos um con-
sumidor diferente para o 
carro por assinatura. Ger-
almente são casais mais 
jovens, com filhos peque-
nos e com renda superior 
ao consumidor de finan-
ciamento. Acreditamos 
que esse mercado só tem 
a crescer em função dos 
baixos custos e da con-
veniência oferecida.

Mercado digere ‘positivamente’ decisão do BC

O mercado pare-
ce por ora não 
acreditar numa 

terceira onda (da pandemia 
de Covid-19), mesmo com 
dados recentes de aumento 
marginal de contaminação e 
morte em algumas cidades. 
Na atual fase das vacinas e 
considerando exemplos de 
outros países, é imprová-
vel que ocorra. A opinião é 
do economista João Beck, 
sócio da BRA, escritórios 
credenciados da XP Inves-
timentos.

Em nota à reportagem 
do Monitor Mercantil, o 
economista disse que de-
pois da postura mais firme 
tanto do FED, banco cen-
tral dos EUA, quanto do 
Comitê de Política Econô-
mica (Copom) do Banco 
Central, na última quarta-
feira, o mercado digere 
como positivo uma postu-
ra mais responsável com a 
inflação dos dois Bancos 
Centrais. 

O Banco Central elevou 
de 4,85% para 5% a pro-

jeção de expansão do Pro-
duto Interno Bruto (PIB), 
que é a soma de todos os 
bens e serviços produzi-
dos no país, para 2021. 
As estimativas constam do 
boletim Focus desta se-
gunda-feira, divulgado se-
manalmente pelo BC, com 
a projeção para os princi-
pais indicadores econô-
micos.  “O Boletim Focus 
deu um tom positivo nas 
mesas, principalmente por 
causa de uma sinalização 
de inflação mais baixa”, 
disse Beck.

Para 2022, a estimati-
va de inflação se mante-
ve em 3,78%. Tanto para 
2023 como para 2024, a 
previsão para o índice se 
mantém em 3,25%. A esti-
mativa para 2021 supera o 
limite da meta de inflação 
que deve ser perseguida 
pelo BC. O centro da me-
ta, definida pelo Conselho 
Monetário Nacional, é de 
3,75%, com intervalo de 
tolerância de 1,5 ponto 
percentual para cima ou 

para baixo. Ou seja, o li-
mite inferior é de 2,25% 
e o superior de 5,25%. O 
centro da meta de inflação 
para 2022 é 3,50% e para 
2023, 3,25%, com inter-
valo de tolerância de 1,5 
ponto percentual para os 
dois anos.

Selic

O principal instrumento 
usado pelo BC para alcan-
çar a meta de inflação é a 
taxa básica de juros (Selic), 
que é fixada pelo Copom. 
A Selic, taxa básica de ju-
ros, está em 4,25% ao ano. 
Ela foi definida no dia 16 
de junho pelo Copom, que 
decidiu subir a taxa 3,5% 
para 4,25% – a terceira alta 
consecutiva de 0,75 ponto 
percentual.

A previsão das institui-
ções financeiras para a Selic 
em 2021 registrou alta, pas-
sando dos 6,25% previstos 
há uma semana para 6,50%, 
conforme o boletim Focus 
desta semana. O mesmo ín-

dice é esperado para 2022, 
2023 e 2024.

PIB

Para 2023 e 2024, o merca-
do financeiro a projeção é de 
expansão do PIB em 2,50%. 
Em relação a 2022, houve um 
recuo na expectativa, com 
um crescimento anual menor 
do que o projetado há uma 
semana. A projeção caiu de 
2,2% para 2,1%. A previsão 
do mercado financeiro para o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
deste ano subiu de 5,82% pa-
ra 5,90%. 

Conforme o Boletim Fo-
cus, com relação ao valor do 
dólar, a expectativa do mer-
cado para o valor da moeda 
norte-americana está me-
nor do que a registrada na 
semana passada, passando 
de R$ 5,18 para R$ 5,10. 
Para os três anos seguintes, 
a projeção é estável, em R$ 
5,20 para 2022; em R$ 5,10 
para 2023 e em R$ 5 para 
2024.

BDRs de ETFs da 
BlackRock disponíveis 
para investidores PF

O Banco B3, em parceria 
com a BlackRock, gestora 
global de ativos financeiros, 
disponibiliza 9 novos BDRs 
(Brazilian Depositary Re-
ceipt ou fundos que replicam 
índices), lastreados em ETFs 
iShares para negociação de 
investidores pessoas físicas a 
partir desta segunda-feira, 21 
de junho. Esses fundos são 
considerados pelo mercado 
de baixo custo para investi-
mento. A lista inclui índices 
que refletem carteiras de ati-
vos com segmentação por 
países (como França e Aus-
trália), regiões (América Lati-
na e Europa) e perfil (Small 
Caps, Alto Crescimento, den-
tre outros).

Todos os BDRs tem co-
mo lastro ETFs (Exchange 
Traded Funds ou fundos 
que replicam índices) lis-
tados nos Estados Unidos. 
No ano passado, a Comis-
são de Valores Mobiliários 
(CVM) passou a viabili-
zar a negociação direta de 

BDRs para o investidor 
pessoa física, aumentando 
a demanda por essa moda-
lidade de investimento. A 
B3 conta atualmente com 
65 programas de BDRs 
de ETFs listados em sua 
plataforma de negociação, 
dos quais 23 já estão dis-
poníveis para investidores 
pessoas físicas.

“Ao incorporar ETFs em 
uma estratégia de investimen-
to, os investidores podem se 
beneficiar da diversificação 
instantânea. Os ETFs ofe-
recem maior diversidade do 
que simplesmente comprar 
ações individuais, porque 
agrupam ativos diferentes, 
de acordo com a constitui-
ção do índice. Os profissio-
nais financeiros podem aju-
dar os investidores a reduzir 
o risco em seus portfólios e 
aumentar seus retornos po-
tenciais, diversificando seus 
investimentos com o uso de 
ETFs”, explica em texto a di-
visão brasileira da BlackRock.
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SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
(S/A fechada, em Recuperação Judicial)

CNPJ Nº 02.735.385/0001-60 NIRE 33.3.0026105-2
Edital de Convocação. Pentágono S.A. DTVM (“Agente Fiduciário”) na qualidade 
de representante da comunhão dos titulares das debêntures integrantes da 2ª emis-
são de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie 
com garantia real, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, da 
Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. (“Debenturistas”, “Emissão” 
e “Emissora”, respectivamente), convoca os Debenturistas a se reunirem, para a As-
sembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), nos termos do Art. 124, §1º, inciso I, do Art. 
71, § 2º, da Lei nº 6.404/76, conforme em vigor (“Lei das S/A”), e da Cláusula XI do 
“Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Dis-
tribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Supervia Concessionária 
de Transporte Ferroviário S.A.”  celebrado em 27/11/14, conforme aditado (“Escritura 
de Emissão”) e da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14/04/20, a ser realizada de 
forma exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica Cisco Webex, em 
primeira convocação, no dia 23/07/21, às 14h, sendo o acesso disponibilizado indi-
vidualmente para os Debenturistas devidamente habilitados nos termos deste edital, 
com voto proferido exclusivamente através da participação em AGD através do acesso 
indicado, a fim de deliberar na Ordem do Dia, as seguintes matérias: (i) Declarar 
o Vencimento antecipado da Emissão, em decorrência do Evento de Inadimplemento 
ensejado pelo pedido de Recuperação Judicial da Emissora, em 07/06/21, que tramita 
nos autos de nº 0125467-49.2021.8.19.0001, perante a 2ª Vara Empresarial da Comar-
ca do Rio de Janeiro-RJ (“Pedido de RJ” e “RJ”), conforme disposto nas cláusulas 6.1.1 
caput e item (iii) e 6.2.1 e seguintes da Escritura de Emissão; (ii) Aprovar a contratação 
de assessor legal, conforme propostas que serão disponibilizadas aos Debenturistas 
mediante pedido por e-mail ao contecioso@pentagonotrustee.com.br e envio dos 
documentos comprobatórios de sua titularidade, para a defesa dos interesses dos De-
benturistas no âmbito da RJ e de qualquer processo judicial ou extra judicial envolvendo 
a execução do crédito decorrente da Emissão no âmbito da RJ, e/ou excussão de to-
das as Garantias da Emissão (“Excussão das Garantias da Emissão”) caso vencida 
antecipadamente (“Assessor Legal da RJ”), ressalvado o processo de nº 0082778-
24.2020.8.19.0001-05, que tramita perante a 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capi-
tal do Rio de Janeiro - RJ (“Processo Supervia”), assim como os seus demais proces-
sos conexos e/ou incidentais decorrentes, que já possuem assessor legal contratado 
conforme AGD de 03/11/20; (iii) Ratificar todos os atos praticados pelo Agente Fiduciário 
(os quais serão disponibilizados aos Debenturistas mediante pedido por e-mail ao con-
tecioso@pentagonotrustee.com.br e envio dos documentos comprobatórios de sua 
titularidade), em defesa dos interesses dos Debenturistas, no âmbito da RJ e do Pro-
cesso Supervia, até a data desta  AGD, seja em 1ª ou 2ª convocação, assim como suas 
possíveis reaberturas; (iv) Aprovar, caso seja aplicável na data de deliberação desta 
AGD, possível Excussão das Garantias da Emissão, caso aprovada, as quais deverão 
ser enviadas pelo Assessor Legal da RJ, após sua contratação, ao Agente Fiduciá-
rio, que enviará para conhecimento dos Debenturistas, mediante pedido por e-mail ao 
contecioso@pentagonotrustee.com.br e envio dos documentos comprobatórios de 
sua titularidade; e (v) Autorizar o Agente Fiduciário, para em conjunto com a Emissora, 
adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários para o cumprimento 
integral das deliberações referentes aos itens da Ordem do Dia. Em razão da situação 
de calamidade pública, visando a segurança de todos, em linha com a IN DREI nº 79, 
de 14/04/20 e Instrução CVM Nº 625 de 14/05/20, naquilo que aplicável a AGD será 
realizada exclusivamente por meio da plataforma eletrônica Cisco Webex, cujo 
acesso será disponibilizado pelo Agente Fiduciário àqueles que enviarem por 
correio eletrônico para contencioso@pentagonotrustee.com.br os documentos 
de representação até o horário de início da Assembleia. Para os fins acima, serão 
aceitos como documentos de representação: a) participante pessoa física - có-
pia digitalizada de documento de identidade do Debenturista; 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 Debenturistas; e b) demais participantes - cópia digi-
talizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de 
documento societário que comprove a representação legal do Debenturistas, 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 Debenturista. RJ, 18/06/21. Pentágono S.A. DTVM.

NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 25.175.002/0001-42 - NIRE 33.300.320.504

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA
 GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os acionistas da NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A. 
(“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser 
realizada em 29/06/2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, 
localizada na Av. Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 708 (parte), Leblon, CEP 
22430-060, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de discutir e deliberar 
sobre a declaração e pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia. 
Rio de Janeiro, 21/06/2021. NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.

SALOBO METAIS S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/ME nº 33.931.478/0001-94 - NIRE nº 33.3.0016452-9
ATAS DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, EM 19 DE MAIO DE 2021. 1. Data. 
Hora e Local: No dia 19 de maio de 2021, às 10:00 horas, foram realizadas 
as assembleias gerais ordinária e extraordinária da Salobo Metais S.A. 
(“Companhia” ou “Salobo”) de forma digital, por meio de conferência 
eletrônica, em razão da pandemia de coronavírus. 2. Convocação, 
Presença e Quorum: Dispensadas as formalidades de convocação nos 
termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei no 6.404/76, tendo em vista a 
presença de acionistas representando a totalidade do capital social da 
Companhia, sendo a acionista Vale S.A. (“Vale”) representada por sua 
procuradora, Sra. Roberta Gomes de Oliveira, e a acionista Docepar S.A. 
(“Docepar”) representada por seu Diretor-Presidente, Sr. João Marcelo de 
Moura e Cunha, e por seu Diretor, Sr. Rodrigo Sebollela Duque Estrada 
Regis, que cumprem orientação de voto proferida pelos Diretores Executivos 
da Vale, Srs. Luciano Siani Pires e Alex da Silva D’Ambrosio, conforme 
Decisão de Diretores Executivos em Conjunto (“DEC”) nº 113 de 17/05/2021. 
Verificado, portanto, a existência de quorum suficiente para a instalação 
destas assembleias gerais e para as deliberações constantes da Ordem do 
Dia. Presente, ainda, o Sr. Marcio Felipe Milheiro Aigner, Diretor da 
Companhia, para prestar os esclarecimentos que se fizessem necessários, 
nos termos e para os fins do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, 
tendo sido dispensada a presença do representante do Auditor Independente 
da Companhia, nos termos do artigo 134, parágrafo 2º, desta mesma Lei. 3. 
Mesa: Sr. José Luiz Marques Santana - Presidente; Sra. Roberta Gomes de 
Oliveira - Secretária. 4. Ordem do Dia: Analisar, discutir e, se for o caso, 
aprovar: (i) Em Assembleia Geral Ordinária: (a) O Relatório da 
Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer 
dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2020; (b) a reversão do saldo parcial da Reserva de 
Incentivos Fiscais referente ao ano calendário de 2019; (c) a proposta da 
Administração da Companhia para destinação do resultado do exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (d) a retificação dos saldos 
das contas de Reserva de Incentivos Fiscais e Dividendos Adicionais 
apresentadas nas Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; e (e) a fixação da 
remuneração global anual dos administradores da Companhia para o 
exercício social de 2021; e (ii) Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) o 
orçamento anual da Salobo para o exercício social de 2021. 5. Leitura dos 
documentos: Foi dispensada, por unanimidade, a leitura do Relatório da 
Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do 
Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020, tendo em vista que tais documentos 
já eram do conhecimento das acionistas, estando arquivados na sede social 
da Companhia, tendo sido publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de 
Janeiro e no Monitor Mercantil, ambos de 19 de março de 2021, às páginas, 
respectivamente, 12 a 14 e 25 e 26. 6. Deliberações: As acionistas 
deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: 6.1. A lavratura 
da presente ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do 
artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76; 6.2. Em Assembleia Geral 
Ordinária: 6.2.1. O Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, 
todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 
6.2.2. com base na Portaria nº 3.114/19 do Ministério do Desenvolvimento 
Regional que determina a reversão dos depósitos de reinvestimento em 
favor da União, aprovar a reversão do saldo parcial da Reserva de Incentivos 
Fiscais referente ao ano calendário de 2019, no valor de R$ 28.513.596,75 
(vinte e oito milhões, quinhentos e treze mil, quinhentos e noventa e seis 
reais e setenta e cinco centavos), em favor da constituição de dividendo 
adicional; 6.2.3. a destinação do lucro líquido apurado no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor total de R$ 3.615.618.948,54 
(três bilhões, seiscentos e quinze milhões, seiscentos e dezoito mil, 
novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), nos 
termos da Proposta da Administração, a ser distribuído da seguinte forma: 
(i) Reserva Legal: o montante de R$ 180.780.947,43 (cento e oitenta 
milhões, setecentos e oitenta mil, novecentos e quarenta e sete reais e 
quarenta e três centavos), correspondente a 5% do lucro líquido do 
exercício, para a Reserva Legal, cujo saldo passa a ser de R$ 550.084.052,35 
(quinhentos e cinquenta milhões, oitenta e quatro mil, cinquenta e dois reais 
e trinta e cinco centavos); (ii) Reserva de Incentivos Fiscais: o montante 
de R$ 762.210.331,07 (setecentos e sessenta e dois milhões, duzentos e 
dez mil, trezentos e trinta e um reais e sete centavos), equivalente a 
totalidade do imposto de renda que a Salobo foi beneficiada, decorrente dos 
seguintes incentivos fiscais na área da SUDAM: (a) R$ 719.065.494,56 
(setecentos e dezenove milhões, sessenta e cinco mil, quatrocentos e 
noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos) como redução do 
imposto de renda do ano base de 2020; e (b) R$ 43.144.836,51 (quarenta e 
três milhões, cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e 
cinquenta e um centavos) como benefício fiscal de reinvestimento do ano 
base de 2020; e (iii) Dividendos do Exercício: o montante total de R$ 
2.701.141.266,79 (dois bilhões, setecentos e um milhões, cento e quarenta 
e um mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos) a 
serem distribuídos a título de dividendos do exercício, sendo R$ 
668.156.917,51 (seiscentos e sessenta e oito milhões, cento e cinquenta e 
seis mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos) a título 
de dividendo mínimo obrigatório e R$ 2.032.984.349,28 (dois bilhões, trinta 
e dois milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, trezentos e quarenta e 
nove reais e vinte e oito centavos) a título de dividendo adicional, que inclui 
a reversão parcial da Reserva de Incentivos Fiscais referida no item 6.2.2 
acima, a serem pagos às acionistas da Companhia, nos termos do art. 205 
da Lei nº 6.404/76, ficando a Administração encarregada por estabelecer a 
forma e a data de pagamento desses dividendos, que deverá ocorrer, de 
todo modo, até 31 de dezembro de 2021; 6.2.4. diante da deliberação 
contida no item 6.2.2 acima, retificar os saldos das seguintes contas 
apresentadas nas Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2020: (i) Saldo da Reserva de 
Incentivos Fiscais de R$ 2.551.202.376,45 (dois bilhões, quinhentos e 
cinquenta e um milhões, duzentos e dois mil, trezentos e setenta e seis 
reais e quarenta e cinco centavos) para R$ 2.522.688.779,70 (dois bilhões, 
quinhentos e vinte e dois milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, setecentos 
e setenta e nove reais e setenta centavos); e (ii) Saldo dos Dividendos 
Adicionais de R$ 2.004.470.752,53 (dois bilhões, quatro milhões, 
quatrocentos e setenta mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta 
e três centavos) para R$ 2.032.984.349,28 (dois bilhões, trinta e dois 
milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, trezentos e quarenta e nove 
reais e vinte e oito centavos); 6.2.5. a fixação da remuneração global anual 
dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021, no 
montante total de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais), a ser 
distribuída, igualmente, entre os diretores; 6.3. Em Assembleia Geral 
Extraordinária: 6.3.1. o orçamento anual da Salobo para o exercício social 
de 2021, no montante de R$ 4.430.702.042,21 (quatro bilhões, quatrocentos 
e trinta milhões, setecentos e dois mil, quarenta e dois reais e vinte e um 
centavos), conforme detalhado abaixo:

Em R$ Econômico Financeiro
Custeio 2.576.362.209,22 -
P&D 11.514.117,75 11.678.557,69
Investimento Corrente 621.337.946,07 580.945.015,18
Investimento Capital 1.221.487.769,17 1.338.223.343,45
TOTAL 4.430.702.042,21 1.930.846.916,32
7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os 
trabalhos e lavrada esta ata que, tendo sido lida, achada conforme 
e aprovada, foi assinada pelos membros da Mesa e pelas acionistas 
presentes. Rio de Janeiro, 19 de maio de 2021. Assinaturas: Mesa: José 
Luiz Marques Santana - Presidente - Assinado digitalmente; Roberta 
Gomes de Oliveira - Secretária - Assinado digitalmente. Acionistas: Vale 
S.A. p.p. Roberta Gomes de Oliveira - Assinado digitalmente; Docepar 
S.A. - João Marcelo de Moura e Cunha - Diretor-Presidente - Assinado 
digitalmente; Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Diretor - Assinado 
digitalmente. JUCERJA em 18/06/2021 sob o nº 4087492. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário Geral.

COMPANHIA PORTUÁRIA BAÍA DE SEPETIBA
(Companhia Fechada)
CNPJ/ME 72.372.998/0001-66 - NIRE 33.3.0015821-9
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, 

REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, EM 19 DE MAIO DE 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 19 dias do mês de maio de 2021, às 15:00 
horas, foi realizada a assembleia geral ordinária e extraordinária da 
Companhia Portuária Baía de Sepetiba (“Companhia” ou “CPBS”) de forma 
digital, por meio de conferência eletrônica, em razão da pandemia de 
coronavírus. 2. Convocação, Presença e Quorum: Dispensadas as 
formalidades de convocação, na forma do parágrafo 4º, do artigo 124 da Lei 
nº 6.404/76, tendo em vista a presença, por conferência eletrônica, das 
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, 
sendo a acionista Vale S.A. (“Vale”) representada por sua procuradora, Sra. 
Larissa de Souza Lima, e sua controlada Docepar S.A. (“Docepar”) 
representada por seu Diretor-Presidente, Sr. João Marcelo de Moura e 
Cunha, e por seu Diretor, Sr. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis, que 
cumprem orientação de voto proferida pelo Diretor de Controladoria e 
Contabilidade, Sr. Murilo Muller, e pelo Diretor de Fusões e Aquisições, Sr. 
Fábio Ferrz, conforme Decisão de Aprovação de Contas (“DAC”) nº 015 de 
10/05/2021, bem como pelos Diretore Executivos da Vale, Srs. Marcello 
Magistrini Spinelli e Luciano Siani Pires, conforme Decisão de Diretores 
Executivos em Conjunto (“DEC”) nº 110, de 12/05/2021. Verificado, portanto, 
quorum suficiente para a instalação desta Assembleia Geral e para as 
deliberações das matérias constantes da Ordem do Dia. Presente, ainda, 
também por conferência eletrônica, o Sr. Carlos Alberto Azevedo Alves 
Filho, Diretor da Companhia, tendo sido dispensada a presença do Auditor 
Indepedente, na forma do parágrafo 2º, do artigo 134 da Lei nº 6.404/76. 3. 
Mesa: Sr. Carlos Alberto Azevedo Alves Filho - Presidente; e Sra. Larissa de 
Souza Lima - Secretária. 4. Ordem do Dia: Exame, discussão e, se for o 
caso, aprovação: (i) Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Do Relatório da 
Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do 
Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) da Proposta da Administração 
para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2020; (c) da transferência da reserva de lucros a realizar para 
reserva de investimento; (d) da reeleição dos membros da diretoria da 
Companhia; e (e) da fixação da remuneração global e anual dos 
administradores da CPBS para o exercício social de 2021; e (ii) Em 
Assembleia Geral Extraordinária: (a) do orçamento anual da Companhia 
para o exercício social de 2021. 5. Leitura de Documentos: Foi dispensada 
a leitura do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, 
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, uma vez que 
são do conhecimento dos acionistas e dos demais presentes, por terem sido 
publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal Monitor 
Mercantil, ambos do dia 19 de março de 2021, às páginas, respectivamente, 
18/19 e 5/6. 6. Deliberações tomadas: Os acionistas, por unanimidade e 
sem quaisquer ressalvas, resolveram aprovar: 6.1 A lavratura desta ata sob 
a forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o parágrafo 1º, do 
artigo 130 da Lei nº 6.404/76; 6.2. Em Assembleia Geral Ordinária: 6.2.1. 
o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, 
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 6.2.2 a destinação 
do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2020, no valor total de R$145.179.255,52 (cento e quarenta e cinco 
milhões, cento e setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e 
cinquenta e dois centavos), nos termos da Proposta da Administração, a ser 
distribuído da seguinte forma, considerando que a Reserva Legal já atingiu 
o limite de 20% do capital social, nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/1976: 
(i) Reserva de Investimentos: o montante de R$ 24.621.043,26 (vinte e 
quatro milhões, seiscentos vinte e um mil, quarenta e três reais e vinte e seis 
centavos), correspondente a 17% do lucro líquido do exercício, para a 
Reserva de Investimentos, cujo saldo passará a ser de R$24.621.043,26 
(vinte e quatro milhões, seiscentos e vinte e um mil, quarenta e três reais e 
vinte e seis centavos), para custeio de parte dos investimentos previstos em 
orçamento de capital da Companhia, nos termos do art. 196 da Lei nº 
6.404/1976; e (ii) Dividendos do Exercício: o montante total de 
R$120.558.212,26 (cento e vinte milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, 
duzentos e doze reais e vinte e seis centavos) a serem distribuídos aos 
acionistas a título de dividendos do exercício, nos termos do art. 205 da Lei 
nº 6.404/1976, sendo (a) R$ 72.589.627,76 (setenta e dois milhões, 
quinhentos e oitenta e nove mil, seiscentos e vinte e sete reais e setenta e 
seis centavos) a título de dividendo mínimo obrigatório e (b) R$47.968.584,50 
(quarenta e sete milhões, novecentos e sessenta e oito mil, quinhentos e 
oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) a título de dividendo adicional, 
ficando a Administração encarregada por estabelecer a forma e a data do 
pagamento desses dividendos, que deverá ocorrer, de todo modo, até 31 de 
dezembro de 2021; 6.2.3. a reversão da totalidade do saldo da conta de 
Reserva de Lucros a Realizar no montante total de R$26.790.291,74 (vinte 
e seis milhões, setecentos e noventa mil, duzentos e noventa e um reais e 
setenta e quatro centavos) em favor da conta de Reserva de Investimentos 
que, após tal reversão e a destinação de recursos estabelecida no item 6.3 
acima, terá um saldo de R$ 51.411.335,00 (cinquenta e um milhões, 
quatrocentos e onze mil, trezentos e trinta e cinco reais); 6.2.4. a reeleição 
dos Srs. (i) Luís Carlos Carvalho Nunes, brasileiro, casado, controler, 
portador da carteira de identidade nº 041660295-9, expedida pelo SESP/
MA, inscrito no CPF/ME sob o nº 002.851.753-94,parao cargo de Diretor, 
(ii) Carlos Alberto Azevedo Alves Filho, brasileiro, casado, engenheiro 
mecânico, portador da carteira de identidade nº 0972664-7, expedida pelo 
IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 069.022.537-73, para o cargo de 
Diretor; e (iii) Walter Carvalho Pinheiro Filho, brasileiro, casado, químico 
industrial, portador da carteira de identidade nº 3211539, expedida pelo 
SSP/PE, inscrito no CPF/ME sob o nº 767.695.004-00, para o cargo de 
Diretor, todos com endereço comercial na Estrada Ilha da Madeira, s/nº, 
CEP 23.826-600, no município de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro; 6.2.5. 
os Diretores ora reeleitos, que cumprirão prazo de mandato de 3 (três) anos, 
tal seja, de 19 de maio de 2021 até a Assembleia Geral Ordinária que se 
realizar em 2024 (“AGO/2024”), tomarão posse mediante assinatura de 
termo de posse lavrado em livro próprio, momento em que declararão estar 
totalmente desimpedidos para o exercício das suas funções, nos termos do 
artigo 147 da Lei nº 6.404/76;e 6.2.6 a fixação de remuneração global e 
anual dos administradores da CPBS para o exercício social de 2021, no 
montante total de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais) a ser 
distribuído igualmente entre os diretores da Companhia; e 6.3. Em 
Assembleia Geral Extraordinária: 6.3.1 O orçamento anual da Companhia 
para o exercício social de 2021 no valor total de R$ 191.767.631,31 (cento 
e noventa e um milhões, setecentos e sessenta e sete mil, seiscentos e 
trinta e um reais e trinta e um centavos), distribuídos da seguinte forma: (i) 
R$ 140.356.296,31 (cento e quarenta milhões, trezentos e cinquenta e seis 
mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos) como orçamento 
de custeio (OPEX); e (ii) R$ 51.411.335,00 (cinquenta e um milhões, 
quatrocentos e onze mil, trezentos e trinta e cinco reais) como orçamento de 
capital (i.e. investimento e P&D - CAPEX). 7. Encerramento: E nada mais 
havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à 
lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme, 
aprovada e assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 19 de maio de 2021. 
Assinaturas: Mesa: Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Presidente 
- Assinado digitalmente; Larissa de Souza Lima - Secretária - Assinado 
digitalmente. Acionistas: Vale S.A. p.p. Larissa de Souza Lima - Assinado 
digitalmente. Docepar S.A. João Marcelo de Moura e Cunha - Diretor-
Presidente. Assinado digitalmente; Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis 
- Diretor - Assinado digitalmente. JUCERJA em 18/06/2021 sob o nº 
4087478. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMIS-
SÃO DA COMPANHIA EMISSORA SUSPENSA EM 05 DE MARÇO DE 
2021, REABERTA E ENCERRADA EM 12 DE MARÇO DE 2021. DIA, 
HORA E LOCAL: Em 05 de março de 2021, às 10:30 hs, na Rua São José 
nº 90, Grupo 2.001, 20º andar – Centro RJ. PRESENÇAS: Debenturistas 
representando 84% (oitenta e quatro por cento) das debêntures em circu-
lação da Companhia Emissora, conforme assinaturas apostas em Lista de 
Presença anexa à presente ata, bem como Oliveira Trust DTVM S.A., na 
qualidade de Agente Fiduciário desta 1ª Emissão. CONVOCAÇÃO: Edital 
de Convocação publicado, na forma do Art. 124 da Lei nº 6.404/76, no Di-
ário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Monitor Mercantil, nas 
edições de 17, 18 e 19 de fevereiro de 2021. MESA: Sr. Geraldo Henrique 
de Castro – Presidente; Sr. Nilson Raposo Leite – Secretário. ORDEM 
DO DIA: deliberar sobre Indicação, pelos debenturistas, de até 02 (dois) 
membros do Conselho de Administração da Companhia Emissora, con-
forme previsto no item 6.3 da Escritura de Emissão; DELIBERAÇÕES: 
Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente verificou a presença de debentu-
ristas representando 84% (oitenta e quatro por cento) das debêntures em 
circulação da presente emissão, declarando instalada a presente Assem-
bleia Geral. Os debenturistas FPRV1 SABIA FUNDO DE INVESTIMENTO 
MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO e FRG PLANO BD FUNDO DE 
INVESTIMENTO MULTIMERCADO solicitaram a suspensão da Assem-
bleia para deliberação em data futura sobre o assunto estabelecido na 
ORDEM DO DIA. Neste sentido, restou aprovado pela unanimidade dos 
debenturistas presentes, representando 84% (oitenta e quatro por cen-
to) das debêntures em circulação, a suspensão da presente Assembleia, 
para reabertura em 12 de março de 2021, no mesmo local e horário, 
para a efetiva deliberação da matéria constante da Ordem do Dia, respei-
tado o quórum mínimo previsto no item 9.4.2 da Escritura de Emissão. 
SUSPENSÃO: Nada mais havendo a tratar, foi a sessão suspensa para 
lavratura desta ata, sendo certo que restou aprovada a suspensão da As-
sembleia para reabertura em 12 de março de 2021, conforme indicado 
acima. REABERTURA DA ASSEMBLEIA: Em 12 de março de 2021, às 
10:30 hs, na Rua São José nº 90, Grupo 2.001, 20º andar – Centro RJ., 
foi reaberta a presente assembleia. O Sr. Presidente verificou a presen-
ça de debenturistas representando 84% (oitenta e quatro por cento) das 
debêntures em circulação, e declarou reiniciada a presente Assembleia 
Geral. Após os debates, foi deliberada, por unanimidade dos votos dos de-
benturistas presentes, a indicação de apenas 1 (um) representante para 
compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em abril de 2023. Assim, foi in-
dicado o Sr. Geraldo Henrique de Castro, brasileiro, casado, economista, 
com endereço comercial à Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477, 2º andar ‐ Tor-
re B, Itaim Bibi ‐ São Paulo – SP, Inscrito no CPF/MF nº 749.689.716-72 
e portador da Carteira de Identidade de nº MG 5.225.689, expedida pela 
SSP/MG para ocupar a vaga de membro efetivo do Conselho de Adminis-
tração da Companhia. O nome do representante ora indicado, será levado 
ao conhecimento dos acionistas da Companhia Emissora para que haja a 
eleição, na forma disposta no artigo 21 e seguintes do Estatuto da Com-
panhia Emissora e conforme previsto no item 6.3 da Escritura de Emissão. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a sessão suspensa 
para lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta lida, achada confor-
me e assinada pelos presentes. Geraldo Henrique de Castro - Presiden-
te - Nilson Raposo Leite - Secretário. Arquivada na Jucerja registro nº 
00004087537 no dia Data 18/06/2021.
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Demanda por crédito cresce 52% em 12 meses

A demanda por crédi-
to no varejo subiu 
131% nos últimos 

12 meses até maio deste ano 
e fez com que o incremento 
global da busca por crédito 
crescesse 52% no período. 
Em relação ao mês de abril 
a alta foi de 13%, diante do 
forte aumento das vendas 
das lojas de departamento e 
vestuário impulsionadas pe-
lo Dia das Mães. Os dados 
são do Índice Neurotech 
de Demanda por Crédito 
(INDC). O indicador me-
de mensalmente o número 
de solicitações de financia-
mentos nos segmentos de 
varejo, bancos e serviços.

Na base mensal, o in-
dicador tem oscilado com 
altas e baixas consideradas 
sazonais: caiu 9% em feve-
reiro, cresceu 2% em mar-
ço, voltou a cair em abril 
(-11%) e agora obteve alta 
de 13%. No mês passado, 
todos os setores registra-
ram crescimento em rela-
ção a abril. Bancos e finan-
ceiras tiveram aumento de 
9%, Serviços 32% e Vare-
jo, 19%.

“Este comportamento 
está relacionado a questões 
sazonais e ao impacto da 
pandemia, sentido em sua 
integridade em abril e par-
te em maio. No entanto, 

as perdas do início do mês 
foram compensadas pelo 
aumento da demanda por 
conta do Dia das Mães, o 
que gerou a aceleração das 
vendas”, explica o diretor 
de Produtos e Sucesso do 
Cliente da Neurotech, Bre-
no Costa.

Diante desse quadro, 
Costa ressalta que não há 
como prever a continuida-
de do crescimento mês a 
mês da demanda por cré-
dito. Pelo contrário, po-
dem ocorrer altos e baixos 
por conta da insegurança 
do brasileiro quanto à ren-
da futura, o que implica 
na queda da confiança do 

consumidor e, por con-
sequência, na redução do 
consumo de bens duráveis 
e semiduráveis; da tendên-
cia da alta da taxa de juros 
e de muitos ainda optarem 
pelo isolamento. “Apesar 
do avanço da vacinação, 
as pessoas ainda estão re-
ticentes em sair de casa 
para frequentarem menos 
centros comerciais. Tal fa-
to reduz o consumo por 
impulso”, complementa.

Já na comparação anual, 
as altas têm sido sucessi-
vas e exponenciais, com 
destaque para varejo que 
teve alta de 131% em maio 
frente ao mesmo mês de 

2020, puxado pelo seg-
mento Vestuário e Lojas 
de Departamento. “São 
ramos que praticamente 
zeraram em abril do ano 
passado por conta do iní-
cio do isolamento imposto 
pela pandemia, o que jus-
tifica os números tão ex-
pressivos”, diz Costa.

Ele observa que o cres-
cimento na base anual é 
explicado também pelo 
aprendizado das varejistas. 
No início da pandemia, em 
março de 2020, houve uma 
interrupção quase que ime-
diata do crédito, que era 
concedido presencialmente. 
Levou alguns meses para 

que as empresas se adap-
tassem e criassem formas 
de conceder crédito online, 
viabilizado pelas novas tec-
nologias. 

O setor varejista foi se-
guido por Serviços com 
crescimento de 133% e 
Bancos e financeiras, com 
33%, na base de 12 meses. 
Nos curto e médio prazos, 
a tendência é de acomoda-
ção, tanto por conta da in-
segurança quanto ao futuro 
quanto em decorrência da 
alta da taxa básica de juros, 
que subiu para 4,25%, com 
viés de alta do Comitê de 
Política Monetária (Copom) 
do Banco Central.
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CELEO SÃO JOÃO DO PIAUÍ FV I S.A.
CNPJ nº 30.520.122/0001-70

Relatório da administração - 1. Mensagem da administração: A administração da Celeo São João do Piauí FV I S.A. (“Companhia”), em atendimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, tem a satisfação de submeter à 
apreciação dos senhores acionistas o relatório da administração e as demonstraçãos financeiras em 31/12/2020, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. 2. A Companhia: A Celeo São João do Piauí FV I S.A. (“Com-
panhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 11/04/2018 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto social a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem como 
a manutenção de redes de transmissão. Em 31/12/2020 e 2019 a Companhia é controlada pela Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“Celeo Renováveis”), subsidiária integral da Celeo Redes Brasil S.A. (“Celeo Redes”). 3. 
Principais acontecimentos no exercício: (a) Finalização da construção do parque fotovoltaico - As obras foram concluídas em março de 2020 e a entrada em operação comercial aconteceu em abril de 2020. No exercício de 2020 a 
Companhia operou vendas no ambiente de comercialização livre e no ambiente de curto prazo da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). (b) Financiamento - Durante o exercício, a Companhia recebeu o montante de 
R$ 2.800 mil referente ao contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil. Em virtude do cenário de pandemia, em 2020 a Companhia foi enquadrada no Programa de Repactuação Emergencial do BNB que suspendeu o 
pagamento dos juros durante o exercício de 2020. A Companhia realizou apenas o pagamento dos juros de março de 2020. (c) Sinistro no parque fotovoltáico - Em julho de 2020 ocorreu um incêndio nos transformadores de evacuação 
de energia das usinas no parque fotovoltaico, ocasionando a paralização temporária das atividades da Companhia. A Companhia possui contrato de seguro referente às suas usinas fotovoltaicas de danos materiais e lucros cessantes no 
valor limite combinado de R$ 100.000 mil sendo o limite de R$ 63.854 mil para lucros cessantes. O seguro foi acionado e está em fase final de revisão pela seguradora. Em 31/12/2020 o valor em revisão pela seguradora é de R$ 36.080 
mil. 4. Governança corporativa: As práticas de governança da Companhia buscam fornecer informações aos seus acionistas com qualidade e transparência. (a) Diretoria - A Companhia é administrada por 4 (quatro) diretores, com 
mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo eleitos pelos acionistas. Compete aos diretores, entre outros, a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. 5. Declaração da Diretoria: Em cumprimento 
às disposições legais e estatutárias, os membros da diretoria, declaram que revisaram, discutiram e concordam acerca das demonstrações financeiras da Companhia e com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31/12/2020.

Balanços patrimoniais - Em 31 de dezembro - (em milhares de Reais)

Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro 
(em milhares de Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)

Demonstrações do resultado abrangente 
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Nota 2020 2019
Caixa e equivalentes de caixa 8 2.247 3.647
Títulos e valores mobiliários 9 - 4.002
Contas a receber 10 1.917 -
Outros ativos 358 107
Total do ativo circulante 4.523 7.756
Título e valores mobiliários 9 1.616 1.523
Total do realizável a longo prazo 1.616 1.523
Imobilizado 11 136.152 98.134
Total do imobilizado 136.152 98.134
Total do ativo não circulante 137.768 99.657
Total do ativo 142.291 107.413
Fornecedores 12 20.879 6.281
Financiamento 13 353 139
Impostos e contribuições a recolher 568 193
Outros passivos 275 -
Total do passivo circulante 22.075 6.613
Financiamentos 13 60.345 55.324
Contas a pagar com partes relacionadas 22 (b) 17.150 -
ICMS a recolher 14 2.503 2.351
Adiantamento para futuro aumento de capital 22 (a) 193 193
Total do passivo não circulante 80.191 57.868
Total dos passivos 102.266 64.481
Capital social 16 (a) 43.243 43.243
Prejuizos acumulados (3.218) (311)
Total do patrimônio líquido 40.025 42.932
Total do passivo e patrimônio líquido 142.291 107.413

Nota 2020 2019
Receita operacional líquida 17 12.218 -
Material (1) -
Serviços de terceiros (21)
Compra de Energia 18 (7.350) -
Tarifa de uso do sistema de transmissão 19 (1.372)
Depreciação 11 (3.094) -
Outros (107) -
Custos operacionais (11.945) -
Lucro bruto 273 -
Serviços de terceiros (105) (71)
Outros (29) (25)
Despesas operacionais (134) (96)
Resultado antes das despesas financeiras 139 (96)
Receitas financeiras 30 6
Despesas financeiras (2.697) (197)
Despesas financeiras líquidas 20 (2.667) (191)
Resultado antes dos impostos (2.528) (287)
Corrente (379) (3)
Imposto de renda e contribuição social 21 (379) (3)
Prejuízo do exercício (2.907) (290)
Resultado por ação
Resultado por ação - básico e diluído (em R$) (0,07) (0,01)

2020 2019
Prejuízo do exercício (2.907) (290)
Outros resultados abrangentes - -
Prejuízo do execício (2.907) (290)

Fluxo de caixa das atividades operacionais Nota 2020 2019
Prejuízo exercício (2.907) (290)
Ajustes para:
- Depreciação 11 3.094 -
- Juros e correção monetária sobre financiamentos 13 2.467 -

2.653 (290)
Variações em:
- Títulos e valores mobiliários 4.002 (4.002)
- Contas a receber 10 (1.917) -
- Outros ativos (251) 27
- Fornecedores 14.598 4.937
- Impostos e contribuições a recolher 375 187
- ICMS a recolher 152 2.351
- Financiamento - pagamento de juros 13 (1.386) (213)
- Outros passivos 220 -
Caixa líquido proveniente 
 das atividades operacionais 18.447 2.997
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Titulos e valores mobiliários (93) (1.523)
Imobilizado 11 (22.554) (94.448)
Caixa líquido utilizado nas 
 atividades de investimento (22.647) (95.971)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Financiamento - captação 13 2.800 56.067
Mútuo - captação 22 (d) - 12.850
Mútuo - liquidação 22 (d) - (13.010)
Adiantamento para futuro aumento de capital 22 (a) - 39.961
Caixa líquido proveniente 
 nas atividades de financiamento 2.800 95.868
Redução (aumento) em caixa 
 e equivalentes de caixa (1.400) 2.894
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
exercicío 3.647 753
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 2.247 3.647

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 Contexto operacional: A Celeo São Jaoão do Piauí FV I S.A. (“Compa-
nhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 11/04/2018 e está esta-
belecida na cidade Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto social a 
geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem como a 
manutenção de redes de transmissão. Durante o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2020 a Companhia concluiu as obras e a entrada em operação 
comercial aconteceu em abril de 2020. Em julho de 2020 ocorreu um incêndio 
nos transformadores de evacuação de energia das usinas no parque fotovol-
taico, ocasionando a paralização temporária das atividades da Companhia. A 
Companhia possui contrato de seguro referente às suas usinas fotovoltaicas 
de danos materiais e lucros cessantes no valor limite combinado de R$ 
100.000 mil sendo o limite de R$ 63.854 mil para lucros cessantes. O seguro 
foi acionado e está em fase final de revisão pela seguradora. Em 31/12/2020 
o valor em revisão pela seguradora é de R$ 36.080, considerando as seis 
geradoras listas na nota explicativa 1.1. A Companhia apresenta capital circu-
lante negativo de R$ 17.552 em 31/12/2020 devido, principalmente, ao sinistro 
citado anteriormente. Em decorrência da indisponibilidade da operação, a 
Companhia suspendeu o pagamento dos saldos a pagar da obra, com respal-
do legal da cláusula de contratos com fornecedores que possibilitam reter par-
te do saldo devedor até a regularização da capacidade de geração de energia. 
Em virtude do cenário de pandemia, a Companhia foi enquadrada no Progra-
ma de repactuação emergêncial do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) e 
teve o pagamento do principal suspenso durante o exercício de 2020. Adicio-
nalmente, a Companhia conta com o aporte de capital dos acionistas para a 
operacionalização do negócio. Em 31/12/2020 e 2019 a Companhia é contro-
lada pela Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“Celeo Renováveis”), 
subsidiária integral da Celeo Redes Brasil S.A. (“Celeo Redes”). 1.1 Outorga 
- A Companhia saiu vencedora no Leilão nº 001/2018 e firmou o contrato de 
Outorga (“Contrato”) com o Ministério de Minas e Energia em 18/09/2018. O 
contrato tem como objetivo a implantação e exploração da Central Geradora 
Fotovoltaica Etesa 17 São João do Piaui I. O empreendimento possui 29.976 
kW de capacidade instalada e 8.400 kW médios de garantia física de energia, 
constituída por vinte e uma unidades geradoras de 1.364 kW e uma unidade 
geradora de 1.332 kW. A energia elétrica produzida pela Companhia destina-
-se a comercialização na modalidade de Produção Independente de Energia 
Elétrica. O Contrato prevê a implementação do sistema de transmissão de 
interesse restrito da usina UFV Etesa 17 São João do Piauí I constituído de 
uma substação elevadora de 34,5/500 kV junto a Central Geradora, e uma li-
nha em 500 kV com aproximadamente onze quilômetro de extensão, em cir-
cuito simples, interligado a subestação elevadora à subestação São João do 
Piauí. O Contrato foi assinado no dia 18/09/2018 e tem vigência de 35 anos. 
As obras foram concluídas em março de 2020 e a entrada em operação co-
mercial aconteceu em abril de 2020. As demais empresas que fazem parte do 
paque fotovoltaico são: (a) Celeo São João do Piauí FV II S.A. (SJP II); (b) 
Celeo São João do Piauí FV III S.A. (SJP III); (c) Celeo São João do Piauí FV 
IV S.A. (SJP IV); (d) Celeo São João do Piauí FV V S.A. (SJP V); e (e) Celeo 
São João do Piauí FV VI S.A. (SJP VI). 2 Base de preparação: Declaração 
de conformidade - As demonstrações financeiras foram preparadas de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A emissão das demonstra-
ções financeiras foi autorizada pela diretoria em 11/06/2021. Detalhes sobre 
as principais políticas contábeis da Companhia está apresentadas na nota 
explicativa 6. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem 
àquelas utilizadas pela administração na sua gestão. 3 Moeda funcional e 
moeda de apresentação: Estas demonstrações financeiras estão apresenta-
das em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos foram 
arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra 
forma. 4 Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas demons-
trações financeiras, a Administração utilizou  estimativas e julgamentos que 
afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados dos ativos, 
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas es-
timativas. As estimativas e julgamentos são revisadas de forma contínua. As 
revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. (a) Nota expli-

cativa 11 - Imobilizado - (a.1) Depreciação - A depreciação é calculada para 
amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus valores resi-
duais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos 
itens. (a.2) Teste por redução ao valor recuperável - Devido ao sinistro ocor-
rido no parque fotovoltaico, conforme nota explicativa 11, a Administração rea-
lizou o teste por redução ao valor recuperável. O valor recuperável da unidade 
geradora de caixa (UGC) foi estimado com base no valor presente dos fluxos 
de caixa futuros esperados (valor em uso) da UGC. O valor recuperável esti-
mado da UGC foi maior que o seu valor contábil e, portanto, nenhuma provi-
são para redução ao valor recuperável foi reconhecida. 5 Base de mensura-
ção: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo 
histórico, com exceção de determinados instrumentos financeiros mensura-
dos ao valor justo por meio do resultado. 6 Principais políticas contábeis: A 
Companhia aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consis-
tente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras, 
salvo indicado ao contrário. 6.1 Instrumentos financeiros - (a) Reconheci-
mento e mensuração incial - O grupo de contas a receber e os títulos de 
dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que foram origina-
dos. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicial-
mente quando a Companhia se torna parte das disposições contratuais do 
instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de 
clientes sem um componente de financiamento significativo) ou passivo finan-
ceiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não 
mensurado ao valor justo por meio do resultado (VJR), os custos de transação 
que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a re-
ceber de clientes sem um componente significativo de financiamento é men-
surado inicialmente ao preço da operação. (b) Classificação e mensuração 
subsequente - i. Ativos financeiros - No reconhecimento inicial, um ativo fi-
nanceiro é classificado como mensurado: (i) ao custo amortizado; (ii) ao valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) - instrumento de 
dívida; (iii) ao VJORA - instrumento patrimonial; ou (iv) ao VJR. Os ativos fi-
nanceiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento ini-
cial, a não ser que a Companhia mude o modelo de negócios para a gestão de 
ativos financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros afetados são re-
classificados no primeiro dia do período de apresentação posterior à mudança 
no modelo de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado 
se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensura-
do ao VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja 
manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e (ii) seus 
termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são rela-
tivos somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em 
aberto. Um instrumento de dívida é mensurado ao VJORA se atender ambas 
as condições a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: (i) é 
mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo 
recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos finan-
ceiros; e (ii) seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de 
caixa que são apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor principal 
em aberto. No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento 
patrimonial que não seja mantido para negociação, a Companhia pode optar 
irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no valor justo do 
investimento em ORA. Essa escolha é feita investimento por investimento. 
Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo 
amortizado ou ao VJORA, conforme descrito acima, são classificados como 
ao VJR. No reconhecimento inicial, a Companhia pode designar de forma irre-
vogável um ativo financeiro que de outra forma atenda os requisitos para ser 
mensurado ao custo amortizado ou ao VJORA como ao VJR se isso eliminar 
ou reduzir significativamente um descasamento contábil que de outra forma 
surgiria. ii. Ativos financeiros - avaliação do modelo de negócios - A Com-
panhia realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um 
ativo financeiro é mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira 
pela qual o negócio é gerido e as informações são fornecidas à Administração. 
As informações consideradas incluem: (i) as políticas e objetivos estipulados 
para a carteira e o funcionamento prático dessas políticas. Eles incluem a 
questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a obtenção 
de receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil de 
taxa de juros, a correspondência entre a duração dos ativos financeiros e a 
duração de passivos relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realiza-
ção de fluxos de caixa por meio da venda de ativos; (ii) como o desempenho 
da carteira é avaliado e reportado à Administração da Companhia; (iii) os ris-
cos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e o ativo financeiro 
mantido naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos são 
gerenciados; (iv) como os gerentes do negócio são remunerados - por exem-
plo, se a remuneração é baseada no valor justo dos ativos geridos ou nos 
fluxos de caixa contratuais obtidos; e (v) a frequência, o volume e o momento 
das vendas de ativos financeiros nos períodos anteriores, os motivos de tais 
vendas e suas expectativas sobre vendas futuras. As transferências de ativos 
financeiros para terceiros em transações que não se qualificam para o desre-
conhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente com o 
reconhecimento contínuo dos ativos da Companhia. Os ativos financeiros 
mantidos para negociação ou gerenciados com desempenho avaliado com 
base no valor justo são mensurados ao valor justo por meio do resultado. iii. 
Ativos financeiros - avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais 
são somente pagamentos de principal e de juros - Para fins dessa avalia-
ção, o ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo financeiro no reconhe-
cimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma contraprestação pelo valor 
do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em 
aberto durante um determinado período de tempo e pelos outros riscos e cus-
tos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos adminis-
trativos), assim como uma margem de lucro. A Companhia considera os ter-
mos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa contratuais 
são somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre 
se o ativo financeiro contém um termo contratual que poderia mudar o mo-
mento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que ele não atende-
ria essa condição. Ao fazer essa avaliação, a Companhia considera: (i) even-
tos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de caixa; (ii) 
termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis; (iii) o 
pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e (iv) os termos que limitam o aces-
so da Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos (por exemplo, basea-
dos na performance de um ativo). O pagamento antecipado é consistente com 
o critério de pagamentos do principal e juros caso o valor do pré-pagamento 
represente, em sua maior parte, valores não pagos do principal e de juros 
sobre o valor do principal pendente - o que pode incluir uma compensação 
razoável pela rescisão antecipada do contrato. Além disso, com relação a um 
ativo financeiro adquirido por um valor menor ou maior do que o valor nominal 
do contrato, a permissão ou a exigência de pré-pagamento por um valor que 
represente o valor nominal do contrato mais os juros contratuais (que também 
pode incluir compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato) acu-
mulados (mas não pagos) são tratadas como consistentes com esse critério 
se o valor justo do pré-pagamento for insignificante no reconhecimento inicial. 
iv. Ativos financeiros - mensuração subsequente e ganhos e perdas - iv.1 
Ativos financeiros a VJR - Esses ativos são mensurados subsequentemente 
ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é 
reconhecido no resultado. iv.2 Ativos financeiros ao custo amortizado - Esses 
ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o 
método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por im-
pairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são 
reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento 
é reconhecido no resultado. iv.3 Instrumentos de dívida a VJORA - Esses ati-
vos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A receita de juros cal-
culada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e im-
pairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são reco-
nhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é 
reclassificado para o resultado. iv.4 Instrumentos patrimoniais a VJORA - Es-
ses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. Os dividendos 
são reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividendo repre-
sente claramente uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros 
resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são reclassificados 
para o resultado. v. Passivos financeiros - classificação, mensuração sub-
sequente e ganhos e perdas - Os passivos financeiros foram classificados 
como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro é 
classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for 
classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for designa-
do como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao 
VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é 
reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente 
mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A 
despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. 
Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no 
resultado. (c) Desreconhecimento - i. Ativos financeiros - A Companhia 
desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de 
caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos contra-
tuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro 
em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da 
titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual a Companhia nem 
transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titu-
laridade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo finan-
ceiro. A Companhia realiza transações em que transfere ativos reconhecidos 
no balanço patrimonial, mas mantém todos ou substancialmente todos os ris-
cos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos financeiros 
não são desreconhecidos. ii. Passivos financeiros - A Companhia desreco-
nhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, can-
celada ou expira. A Companhia também desreconhece um passivo financeiro 
quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado 
são substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro 

baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo. No desreconhe-
cimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e 
a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo 
caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. (d) Compensação 
- Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apre-
sentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia te-
nha atualmente um direito legalmente executável de compensar os valores e 
tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e 
liquidar o passivo simultaneamente. (e) Instrumentos financeiros derivati-
vos - A companhia não operou qualquer tipo de instrumentos financeiros deri-
vativos nos exercícios apresentados. 6.2 Caixa e Equivalentes de Caixa - 
Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários à vista e 
aplicações financeiras de curto prazo. São operações de alta liquidez, sem 
restrição de uso, prontamente conversíveis em um montante conhecido de 
caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. 6.3 Imo-
bilizado - (a) Reconhecimento e mensuração - Itens do imobilizado são 
mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, que inclui os 
custos dos empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação acumulada e 
quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (“impair-
ment”) acumuladas. (b) Custos subsequentes - Custos subsequentes são 
capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros 
associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. (c) Depreciação 
- A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobiliza-
do, líquido de seus valores residuais estimados, utilizando o método linear 
baseado na vida útil estimada dos itens. A depreciação é reconhecida no re-
sultado. As vida úteis estimadas do ativo imobilizado são: (a) central fotovoltai-
ca - 30 anos; e (b) Instalações - que é composto por (b.1) terreno - não são 
depreciados; (b.2) edificações - 30 anos; (b.3) veículos - 7 anos; e (b.4) mó-
veis e utensílios - 16 anos. 6.4 Ajuste a valor presente de ativos e passivos 
- Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados monetaria-
mente e ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos 
e passivos monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado, se 
considerado relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em 
conjunto. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor 
presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais 
e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos 
e passivos. Com base nas análises efetuadas e na melhor estimativa da admi-
nistração da Companhia. 6.5 Imposto de renda e contribuição social - O 
imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) 
do exercício corrente são calculados com base nas alíquotas de 15%, acres-
cidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para 
imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre 
o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base ne-
gativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. A Com-
panhia determinou que, quando aplicável, os juros e multas relacionados ao 
imposto de renda e à contribuição social, incluindo tratamentos fiscais incer-
tos, não atendem a definição de imposto de renda e portanto são contabiliza-
dos de acordo com o CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes. (a) Despesas de imposto de renda e contribuição social 
correntes - A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber 
estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste 
aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos 
impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial 
como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos 
impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas 
a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos 
decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos fiscais correntes são 
compensados somente se certos critérios forem atendidos. 6.6 Provisões - As 
provisões são reconhecidas em função de um evento passado quando há uma 
obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e 
se for provável a exigência de um recurso econômico para liquidar esta obri-
gação. Quando aplicável, as provisões são apuradas por meio do desconto 
dos fluxos de desembolso de caixa futuros esperados a uma taxa que consi-
dera as avaliações atuais de mercado e os riscos específicos para o passivo. 
6.7 Provisão para perda de crédito esperada - A provisões para perda de 
crédito esperada (“PCE”), quando aplicável, é reconhecida em valor conside-
rado suficiente pela Administração para cobrir as perdas na realização do con-
tas a receber, cuja recuperação é considerada improvável. A Companhia pos-
sui políticas para cálculo da provisão para perdas esperadas de créditos de 
liquidação duvidosa cuja metodologia tem como premissa de provisionamento 
o histórico do comportamento de pagamento dos clientes, baseado na expe-
riência histórica das perdas efetivas. As baixas de títulos a receber para per-
das são efetuadas após esgotadas todas as ações de cobrança administrati-
va. Em 31/12/2020 a Companhia não possui provisão para PCE. 6.8 Receita 
- A receita é reconhecida quando o controle de cada obrigação de desempe-
nho é transferido para o cliente e podem ser mensurados de forma confiável. 
A receita é mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a rece-
ber pela entrega de energia elétrica gerada a partir da fonte solar fotovoltaica. 
A receita é apresentada líquida dos impostos, abatimentos, descontos e das 
variáveis citadas. A Companhia opera atualmente no ambiente de contratação 
livre (ACL), onde a comercialização de energia ocorre por meio de livre nego-
ciação de preços e condições entre as partes, por meio de contratos bilaterais. 
Adicionalmente, a Companhia comercializa a produção excedente, quando 
ocorre, no ambiente de curto prazo da CCEE onde a energia é negociada pelo 
Preço de Liquidação da Diferenças (PLD). Os valores são reconhecidos pelo 
valor justo da contraprestação a receber no momento em que a transação 
ocorre. 6.9 Receitas e despesas financeiras - A receita e a despesa de juros 
são reconhecidas no resultado pelo método dos juros efetivos. A taxa de juros 
efetiva é a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos 
em caixa futuros estimados ao longo da vida esperada do instrumento finan-
ceiro ao: (i) valor contábil bruto do ativo financeiro; ou (ii) ao custo amortizado 
do passivo financeiro. No cálculo da receita ou da despesa de juros, a taxa de 
juros efetiva incide sobre o valor contábil bruto do ativo (quando o ativo não 
estiver com problemas de recuperação) ou ao custo amortizado do passivo. 
No entanto, a receita de juros é calculada por meio da aplicação da taxa de 
juros efetiva ao custo amortizado do ativo financeiro que apresenta problemas 
de recuperação depois do reconhecimento inicial. Caso o ativo não esteja 
mais com problemas de recuperação, o cálculo da receita de juros volta a ser 
feito com base no valor bruto. 7 Novas normas e interpretações ainda não 
efetivas: Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados 
após 1º/01/2020. A Companhia não adotou essas normas na preparação des-
tas demonstrações financeiras. (a) Contratos Onerosos - custos para cum-
prir um contrato (alterações ao CPC 25) - As alterações especificam quais 
os custos que uma entidade inclui ao determinar o custo de cumprimento de 
um contrato com o objetivo de avaliar se o contrato é oneroso. As alterações 
aplicam-se a períodos anuais com início em ou após 1º/01/2022 para contra-
tos existentes na data em que as alterações forem aplicadas pela primeira 
vez. Na data da aplicação inicial, o efeito cumulativo da aplicação das altera-
ções é reconhecido como um ajuste do saldo de abertura em lucros acumula-
dos ou outros componentes do patrimônio líquido, conforme apropriado. Os 
comparativos não são reapresentados. A Companhia determinou que todos os 
contratos existentes em 31/12/2020 serão concluídos antes das alterações 
entrarem em vigor. (b) Reforma da taxa de juros de referência - Fase 2 
(alterações ao CPC 48, CPC 38, CPC 40, CPC 11 e CPC 06) - As alterações 
tratam de questões que podem afetar as demonstrações financeiras como 
resultado da reforma da taxa de juros de referência, incluindo os efeitos de 
mudanças nos fluxos de caixa contratuais ou relações de hedge decorrentes 
da substituição da taxa de juros de referência por uma taxa de referência al-
ternativa. As alterações fornecem expediente prático para certos requisitos do 
CPC 48, CPC 38, CPC 40, CPC 11 e CPC 06 relacionados a: (i) mudanças na 
base de determinação dos fluxos de caixa contratuais de ativos financeiros, 
passivos financeiros e passivos de arrendamento; e (ii) contabilidade de hed-
ge. i. Mudança na base para determinação dos fluxos de caixa - As altera-
ções exigirão que uma entidade contabilize a alteração na base de determina-
ção dos fluxos de caixa contratuais de um ativo financeiro ou passivo financei-
ro que é exigida pela reforma da taxa de juros de referência atualizando a taxa 
de juros efetiva do ativo financeiro ou passivo financeiro. A Companhia está 
acompanhando as discussões e até o momento não identificou a possibilidade 
de impactos significativos. ii. Contabilidade de hedge - As alterações forne-
cem exceções aos requerimentos de contabilidade de hedge nas seguintes 
áreas: (ii.1) Permitir a alteração da designação de uma relação de hedge para 
refletir as mudanças que são exigidas pela reforma; (ii.2) Quando um item 
objeto de hedge em um hedge de fluxo de caixa é alterado para refletir as 
mudanças exigidas pela reforma, o valor acumulado na reserva de hedge de 
fluxo de caixa será considerado com base na taxa de referência alternativa na 
qual os fluxos de caixa futuros objeto de hedge estão determinados; (ii.3) 
Quando um grupo de itens é designado como um item objeto de hedge e um 
item da Companhia é alterado para refletir as mudanças que são exigidas pela 
reforma, os itens objeto de hedge são alocados a subgrupos com base nas 
taxas de referência que estão sendo objeto de hedge; (ii.4) Se uma entidade 
espera razoavelmente que uma taxa de referência alternativa será separada-
mente identificável dentro de um período de 24 meses, ela não está proibida 
de designar a taxa como um componente de risco não contratualmente espe-
cificado se não for separadamente identificável na data de designação. Em 
31/12/2020, a Companhia não possui hedges. iii. Divulgação - As alterações 
exigirão que a Companhia divulgue informações adicionais sobre a exposição 
da entidade a riscos decorrentes da reforma da taxa de juros de referência e 
atividades de gestão de risco relacionadas. iv. Transição - Caso aplicável, a 
Companhia planeja aplicar as alterações a partir de 1º/01/2021. A aplicação 
não terá impacto nos montantes reportados para 2020 ou períodos anteriores. 
(c) Outras normas - Não se espera que as seguintes normas novas e altera-
das tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Com-
panhia: (i) Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 (alteração ao 
CPC 06); (ii) Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao 

Capital Social Prejuízos 
acumuladosNota Subscrito A integralizar Integralizado Total

Saldo em 31 de dezembro de 2018 43.243 (43.143) 100 (21) 79
Integralização de capital 16 (a) - 43.143 43.143 - 43.143
Prejuizo do exercício - - - (290) (290)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 43.243 - 43.243 (311) 42.932
Prejuizo do exercício - - - (2.907) (2.907)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 43.243 - 43.243 (3.218) 40.025
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CPC 27); (iii) Referência à Estrutura Conceitual (Alterações ao CPC 15); (iv) 
Classificação do Passivo em Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 
26); e (v) IFRS 17 Contratos de Seguros.
8 Caixa e equivalentes de caixa 2020 2019
Conta corrente 46 7
Operações compromissadas (a) 2.201 3.640

2.247 3.647
(a) A Companhia estruturou seus recursos por meio de operações compro-
missadas atrelados ao Depósito Interbancário (DI) do Banco Santander. A 
taxa média de indexação dessas aplicações financeiras foi de 50% do DI com 
vencimento em janeiro de 2021. 9 Títulos e valores mobiliários: (a) Circu-
lante - Em 31/12/2019 a totalidade dos recursos está aplicada no fundo de 
investimento “BNB Automático FI Renda Fixa Curto Prazo” do banco BNB. A 
Composição da carteira está dvidida em títulos de emissão e títulos de renda 
fixa prefixados do Tesouro Nacional e operações compromissadas. A rentabili-
dade do fundo (líquida de despesas, mas não de impostos) no exercício findo 
em 2019 foi de 3,33%. Em 31/12/2020 não há recursos aplicados em titulo e 
valores mobiliários no circulante. (b) Não circulante - Para fins de garantia da 
operação do contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil, a 
Companhia precisa manter durante todo o período de amortização do finan-
ciamento, recursos em uma conta denominada “Conta Reserva”, valores equi-
valentes a 2,70% do saldo total do financiamento. Em 31/12/2020 a totalidade 
dos recursos estão aplicados no fundo de investimento “BNB Conta Reserva 
FIC FI Renda Fixa Referenciado DI” do banco BNB. A Composição da carteira 
está dividida em títulos públicos federais e operações compromissadas. A ren-
tabilidade do fundo (líquida de despesas, mas não de impostos) no exercício 
findo em 2020 foi de 1,32% (4,92% em 31/12/2019).
10 Contas a receber 2020 2019
A vencer 1.534 -
Acima de 3 meses 383 -

1.917 -

11 Imobilizado

Central 
Fotovol-

taica
Insta-
lações

Bens em 
constru-

ção Total
Em 31 de dezembro de 2018 - - 3.685 3.685
Adições - - 94.448 94.448
Em 31 de dezembro de 2019 - - 98.134 98.134
Adições - - 23.962 23.962
Transferência devido 
 a entrada em operação 122.056 40 (122.096) -
Transferência de 
 parte relacionada (a) 17.150 - - 17.150
Depreciação (3.094) - - (3.094)
Em 31 de dezembro de 2020 136.112 40 - 136.152
(a) Refere-se aos custos para a construção da linha de transmissão e da 
subestação coletora que a SJP III compartilha com as demais empresas do 
parque fotovoltaico. Veja nota explicativa 22 (b). Devido ao sinistro ocorrido, 
a Companhia testou o valor recuperável do parque fotovoltaico e não foram 
identificados indicativos que pudessem gerar dúvidas que os ativos possam 
estar registrados por valores acima ao de sua recuperação.
12 Fornecedores 2020 2019
Materiais e serviços 7.424 4.807
Parte relacionada (a) 13.455 1.474

20.879 6.281
(a) Veja nota explicativa 22 (c).
13 Financiamento 2020 2019
Saldos iniciais 55.463 -
Captação 2.800 56.067
Custo de transação (54) (819)
Juros 3.875 394
Amortização - principal - -
Amortização - juros (1.386) (213)
Amortização - custo de transação 33 34
Financiamento (a) 61.536 56.247
Custo de transação (b) (838) (784)
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 60.698 55.463
(a) No dia 20/12/2018 a Companhia assinou contrato de financiamento com 
o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), destinado à construção do em-
preendimento fotovoltaico. O valor total do financiamento é de R$ 67.480. 
Em 31/12/2020 o BNB havia desembolsado o montante total de R$ 58.867 
(R$56.067 em 31/12/2019). Sobre a dívida incide a Taxa de Juros dos Fundos 
Constitucionais (TFC) e Juros Básicos Fixos (JBF) à taxa de 2,5707% a.a.. Os 
juros remuneratórios são pagos trimestralmente entre dezembro de 2018 a 
julho de 2022 e mensalmente a partir de agosto de 2022, juntamente com as 
prestações do principal, até a data do vencimento em janeiro de 2039. Devido 
ao cenário de pandemia, em 2020 a Companhia foi enquadrada no Programa 
de Repactuação Emergencial do BNB que suspendeu o pagamento dos juros 
durante o exercício de 2020. A Companhia realizou apenas o pagamento dos 
juros de março de 2020. A segregação entre circulante e não circulante está 
detalhada abaixo.

2020 2019
Circulante 353 139
Não circulante 60.345 55.324

60.698 55.463
O vencimento das parcelas reconhecidas no não circulante está detalhado 
abaixo:

2020
Em 2022 1.545
Em 2023 3.708
Em 2024 3.708
Em 2025 3.708
A part ir de 2026 47.676

60.345
O contrato de financiamento possui cláusula (as principais estão citadas a 
seguir) de vencimento antecipado, exigindo o imediato pagamento da dívida, 
caso a Companhia: (a) Deixe de cumprir qualquer obrigação estabelecida no 
contrato e não sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis para as obrigações pre-
cuniárias ou 30 (trinta) dias corridos para as obrigações pecuniárias; (b) Sofra 
protesto de dívida líquida e certa, superior a R$ 5.000; (c) Uma vez efetivada 
sua entrada em operação comercial, suspender suas atividades por mais de 
60 (sessenta) dias; (d) Venha a ser declarada impedido, por normas do Banco 
Central do Brasil, de participar de operações de crédito; (e) Remova os bens 
financiados, bem como gravar, alienar, arrendar, ceder, transferir de qualquer 
forma em favor de terceiros os bens financiados ou os imóveis nos quais te-
nham sido incorporados, exceto para a constituição de garantias em favor dos 
bancos que irão emitir a Fiança Bancária; (f) Peça recuperação judicial, ou for 
decretada a sua falência; e (g) Altere o controle acionário sem prévia e expres-
sa anuência do BNB. Em 31/12/2020, a Companhia estava em conformidade 
com as cláusulas de vencimento antecipado. (b) Refere-se aos custos com 
comissões bancárias, honorários de advogados e consultores financeiros para 
obtenção do financiamento. 14 ICMS a recolher: No dia 07/01/2019 a Com-
panhia obteve do Governo do Estado do Piauí o credenciamento para operar 
no amparo do regime especial previsto no Decreto nº 13.500, de 23/12/2008. 
O objeto desse decreto consite no diferimento do lançamento e do pagamento 
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido relati-
vamente ao diferencial de alíquota incidente nas operações de aquisição inte-
restadual e de importação do exterior de máquinas, equipamentos e materiais 
destinados à captação, geração e transmissão de energia solar ou eólica, para 
incorporação ao ativo imobilizado de estabelecimentos beneficiários. O ICMS 
será pago no momento da desincorporação dos bens do ativo imobilizado ou 

até 31/12/2034, o que ocorrer primeiro. 15 Provisão e passivo contingen-
te: Em 31/12/2020 e 2019 a Companhia não possui processos com chances 
prováveis e possíveis de perda. 16 Patrimônio líquido: (a) Capital social 
- Durante o exercício findo em 31/12/2019 a Companhia integralizou o valor 
total do capital aprovado de R$ 43.143. A integralização do capital ocorreu 
por meio da integralização de R$ 39.961 referente a AFAC (conforme nota 
explicativa 22 (a)) e R$ 3.182 em aporte da acionista. Em 31/12/2020 e 2019 
capital social integralizado é de R$ 43.243 dividido em 43.243.128 ações or-
dinárias nominativas e sem valor nominal. Todas as ações são detidas pela 
Celeo Renováveis.
17 Receita operacional líquida 2020 2019
Venda de energia 12.680 -
Receita bruta 12.680 -
PIS (82) -
COFINS (380) -
Deduções da receita (463) -

12.218 -
18 Compra de energia 2020 2019
Energia elétrica adquirida em ambiente 
 de contratação livre - ACL (a) (6.870) -
Energia elétrica adquirida por meio do 
 preço de liquidação de diferença - PLD (b) (480) -

(7.350) -
Devido ao sinistro ocorrido no parque fotovoltaico, a Companhia precisou 
adquirir energia para atender aos seus compromissos de venda de energia. 
(a) Energia adquirida por meio de contratos bilaterais livremente negociados, 
conforme regras e procedimentos de comercialização específicos e mais van-
tajoso em relação ao contrado PLD. (b) Energia adquirida por meio de con-
tratos  bilaterais livremente negociados, conforme regras e procedimentos de 
comercialização específicos. Neste ambiente o preço é divulgado pela CCEE, 
calculado antecipadamente, com periodicidade máxima semanal e com base 
no custo marginal de operação, limitado por preços mínimo e máximo, vigente 
para cada período de apuração e para cada submercado, pelo qual é valorada 
a energia comercializada no mercado de curto prazo. 19 Tarifa de uso do sis-
tema de transmissão (TUST): Refere-se ao custo da Companhia com a rede 
básica do Sistema Interligado Nacional (SIN). Esse custo é aplicável para as 
geradoras, distribuidoras, consumidores livres, importadores e exportadores 
de energia elétrica.
20 Despesas financeiras líquidas 2020 2019
Rendimento de aplicação financeira 30 -
Outras receitas 1 6
Receitas financeiras 31 6
Juros e multas (2.467) -
Outras despesas (231) (197)
Despesas financeiras (2.698) (197)

(2.667) (191)
21 Imposto de renda 2020 2019
 e contribuição social IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Receita de venda de energia 12.680 12.680 - -
Percentual de presunção 
 da receita de venda de energia 8% 12% 8% 12%
Receita financeira 31 31 6 6
Percentual de presunção 
 da receita financeira 100% 100% 100% 100%
Base de cálculo 1.046 1.553 6 6

(239) (140) (2) (1)
22 Transações com partes relacionadas:
(a) Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC)
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 193 3.376
Celeo Renováveis - aporte - 50.877
Celeo Renováveis - resgate - (10.916)
Celeo Renováveis - aumento de capital com AFAC (i) - (43.143)
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 193 193
i. Conforme nota explicativa 16 (a).
(b) Compartilhamento das instalações

2020 2019
SJP III 17.150 -

17.150 -
Refere-se aos custos para a construção da linha de transmissão e da subes-
tação coletora que a SJP III compartilha com as demais empresas do parque 
fotovoltaico.
(c) Transações comerciais
Contas a receber 2020 2019
SJP III (i) 113 -

113 -
Contas a pagar 2020 2019
Elecnor do Brasil Ltda. (ii) 11.980 -
Celeo Redes (iii) 620 1.474
Celeo Redes - AFAC (iv) 855 -

13.455 1.474
i. Refere-se a despesas que a SJP I pagou para SJP III. ii. Refere-se ao saldo 
a pagar com a Elecnor do Brasil Ltda. (Elecnor). A Elecnor é a responsável 
pela construção do parque fotovoltaico. Conforme nota explicativa 1, devido 
ao sinistro ocorrido, os pagamentos estão suspensos. iii. Refere-se a despe-
sas pagas pela Celeo Redes. iv. Refere-se ao AFAC realizado pela Celeo Re-
des quando era controladora da Companhia. (d) Mútuo - Durante o exercício 
findo em 31/12/2019 a Companhia captou mútuo com a Elecnor do Brasil Ltda. 
no valor total de R$ 12.850. O mútuo tinha vencimento de 40 dias e juros de 
10,68% ao ano. O mútuo foi totalmente liquidado pela Companhia no mon-
tante de R$ 13.010. (e) Remuneração da administração - Em 31/12/2020 
e 2019 não houve atribuição de pagamentos realizados pela Companhia aos 
seus administradores, uma vez que os mesmos recebem um salário unifica-
do, pago pela Celeo Redes Brasil S.A. e outras afiliadas do mesmo grupo 
econômico, considerando o compartilhamento de despesas corporativas co-
muns, em virtude da atuação dos administradores em todas as empresas do 
grupo. 23 Gestão de riscos financeiros: (a) Considerações gerais e polí-
ticas - A Companhia administra seus capitais investidos para assegurar que 
possa continuar suas atividades e maximizar o retorno dos seus acionistas. 
O gerenciamento de riscos tem por objetivo identificar e analisar os riscos 
considerados relevantes pela administração, tais como (i) os riscos de capital, 
de mercado (ii), de crédito (iii) e de liquidez (iv). A Companhia não operou 
qualquer tipo de instrumento financeiro derivativo nos exercícios apresenta-
dos. i. Gestão de risco de capital - A Companhia administra seu capital com 
o objetivo de salvaguardar a continuidade de seus negócios no longo prazo, 
oferecendo retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas 
e buscando manter uma estrutura de com o objetivo de reduzir o seu custo 
de capital. Sempre que necessário para adequar sua estrutura de capital, a 
administração pode propor a revisão da política de pagamento de dividendos, 
a devolução de capital aos acionistas, a emissão de novas ações ou ainda a 
venda de ativos, dentre outras ações de adequação de estrutura de capital. ii. 
Gestão de risco de mercado - Este risco é oriundo da possibilidade da Com-
panhia incorrer em perdas devido a flutuações nas taxas de juros ou outros 
indexadores de dívida, tais como índices de preço, que impactem as despesas 
financeiras relativas a financiamentos ou o rendimento das aplicações finan-
ceiras. Atualmente, o financiamento da Companhia possui taxas pré-fixadas. 
iii. Gestão de risco de crédito - O risco de crédito refere-se à possibilidade 
da Companhia incorrer em perdas devido ao não cumprimento de obrigações 
e compromissos pelas contrapartes. iii.1 Risco de crédito das contrapar-
tes comerciais - A principal exposição a crédito é oriunda da possibilidade 
da Companhia incorrer em perdas resultantes do não-recebimento de valores 

faturados de suas contrapartes comerciais. Para reduzir este risco e auxiliar 
no gerenciamento do risco de inadimplência, a Companhia monitora o volume 
de contas a receber de clientes e realiza diversas ações de cobrança, reali-
zadas em conformidade com a regulamentação regulatória, o que inclui ainda 
a possibilidade de interrupção do fornecimento. iii.2 Risco de crédito com 
instituições financeiras - Para operações envolvendo caixa e equivalentes 
de caixa e títulos e valores mobiliários, a Companhia segue as disposições de 
sua Política de Risco de Crédito que tem como objetivo a mitigação do risco 
por meio da diversificação junto às instituições financeiras e a utilização de 
instituições financeiras consideradas de primeira linha. A Companhia realiza 
o acompanhamento da exposição com cada contraparte, sua qualidade de 
crédito e seus ratings de longo prazo publicados pelas agências de rating para 
as instituições financeiras com as quais a Companhia possui operações em 
aberto. iv. Gestão de risco de liquidez - O risco de liquidez é caracterizado 
pela possibilidade da Companhia não honrar com seus compromissos nos 
respectivos vencimentos. A Gestão financeira adotada pela Companhia busca 
constantemente a mitigação do risco de liquidez, tendo como principais pontos 
o alongamento de prazos dos financiamentos, desconcentração de vencimen-
tos e diversificação de instrumentos financeiros. O permanente monitoramen-
to do fluxo de caixa permite a identificação de eventuais necessidades de 
captação de recursos, com a antecedência necessária para a estruturação 
e escolha das melhores fontes. Nos casos em que há sobras de caixa, são 
realizadas aplicações financeiras para os recursos excedentes com base na 
política de crédito da Companhia, com o objetivo de preservar a liquidez da 
Companhia e têm como diretriz alocar ao máximo os recursos em ativos com 
liquidez diária. (b) Análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros 
- A Companhia efetua testes de análise de sensibilidade conforme requerido 
pelas normas contábeis, elaborados com base na exposição líquida às taxas 
variáveis dos instrumentos financeiros ativos e passivos em aberto no final do 
exercício findo em 31/12/2020. Na realização do teste, a Companhia assu-
me que o valor apresentado estivesse em aberto durante todo esse exercício 
apresentado. Foram preparados três cenários de análise de sensibilidade: (i) 
provável* - considera as taxas de juros futuros observados nesta data base; 
(ii) redução de 25%; e (iii) redução de 50% do cenário provável, respectiva-
mente.

Cenários
Risco (i) (ii) (iii)

Aplicação financeira Redução do CDI (66) (50) (33)
Financiamento Aumento do IPCA 2.098 1.574 1.049
* fonte: relatório FOCUS de 31/12/2020 publicado no site do Banco Central 
(www.bcb.gov.br). O CDI e o IPCA para o cenário provável (3% e 3,41%) foi 
considerado da Mediana - TOP 5 média prazo para o ano de 2021. (c) Valor 
justo e hierarquia dos ativos e passivos financeiros - Os valores justos são 
determinados com base nos preços de mercado, quando disponíveis, ou na 
falta destes, no valor presente de fluxos de caixa futuros esperados. Os valo-
res justos de equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e outros ativos 
e passivos financeiros são equivalentes ou não diferem significativamente de 
seus valores contábeis. A hierarquia dos valores justos dos ativos e passivos 
financeiros registrados em base recorrente segue os níveis: (i) nível 1 - são 
preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos 
idênticos aos quais a entidade pode ter acesso na data de mensuração; (ii) 
nível 2 - são informações, que não os preços cotados incluídos no nível 1, 
observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; e (iii) nível 3 - 
são informações não observáveis para o ativo ou passivo. Todos os ativos e 
passivos financeiros foram classificados no nível 2 e não houve transferências 
de níveis no exercício. 24 Cobertura de seguros: A Companhia possui como 
política a contratação de seguros para cobrir eventuais sinistros, considerando 
a natureza da sua atividade. Em 31/12/2020 a Companhia possui cobertura de 
seguros de danos materiais e lucros cessantes no valor limite combinado de 
R$ 100.000, sendo o limite de R$ 63.854 de lucros cessantes. Veja nota expli-
cativa 1. 25 Coronavírus (COVID-19): (a) Contexto geral - Em 11/03/2020, 
a Organização Mundial da Saúde elevou o status do surto de Coronavírus 
(COVID19) à pandemia mundial. No Brasil, assim como em outros países do 
mundo, foram anunciadas medidas de estímulo à economia, ao crédito (in-
clusive a continuidade do ciclo de cortes nas taxas de juros, sustentada pelo 
baixo nível de inflação) e à garantia de estabilidade do setor elétrico nacional. 
(b) Medidas adotadas pela Companhia - Corporativas - • Elaboração de 
protocolos específicos para ações relacionadas ao COVID-19; • Reuniões diá-
rias por videoconferência envolvendo os membros do comitê de crises com 
acompanhamento das ações; • Comunicação semanal orientativa e de incen-
tivo à prevenção do COVID-19 através do canal de comunicação; e • Criação 
e execução de plano de contingência para o Centro de Operação e Serviço 
(redução e revezamento dos times que atuam na sala de controle principal e 
equipe de backup em isolamento e pronta para atendimento). Organizacio-
nais - • Formação de grupos de trabalho do escritório do Rio de Janeiro e ba-
ses, envolvendo 115 colaboradores com apoio do Instituto Integrato, visando 
colaborar para a sáude mental dos colaboradores do Grupo Celeo; • Adoção 
de home office (exceto para operação e manutenção – plano contingencial) - 
100% dos escritórios em home office, desde 17/03/2020; • Disponibilização de 
serviço médico 24 horas por dia através da telemedicina, com acesso gratuito 
e ilimitado para tirar dúvidas pelo celular sobre os cuidados com a família; • 
Acompanhamento das consultas pelo teleatendimento através do programa 
“Eu saúde” e monitoramento dos casos suspeitos; e • Suporte emocional do 
RH aos colaboradores que tiveram parentes afetados pela COVID-19. Ações 
externas - • Participação nas associações setoriais (ABRATE e ABSOLAR); 
• Apresentação do plano de contingência com as ações de enfrentamento do 
COVID-19 a agentes públicos; • Planejamento de ações sociais para apoio 
aos municípios ou comunidades; e • Ações junto às associações para man-
ter a segurança jurídica e regulatória no cumprimento do fluxo de caixa das 
concessões. (c) Impacto nas demonstrações financerias - Os efeitos do 
COVID-19 não registraram impactos significativos no resultado da Companhia 
para o exercício findo em 31/12/2020. Não foram percebidos impactos sobre o 
nível de inadimplência do contas a receber das concessionárias. Preventiva-
mente, a Companhia revisou seu planejamento estratégico e sensibilizou suas 
premissas para possíveis cenários de: • impacto nos índices de arrecadação 
e nos níveis de inadimplência; • redução da taxa de juros e capacidade da 
Companhia para aceder ao mercado de dívida de curto e médio prazo; e • 
ruptura na cadeia de fornecimento de materiais e serviços que impactem nos 
níveis de capex previstos para 2020. Os possíveis impactos do COVID-19 
foram baseados nas melhores estimativas da Administração, a partir da de-
claração do estado de calamidade pública pelo Governo Federal. Com base 
nessas premissas, a Companhia revisitou suas bases orçamentárias e não 
observou impactos projetados para o exercício de 2020. Diante do cenário, 
descrito anteriormente, diversas medidas de auxílio econômico e financeiro 
foram introduzidas pelos três níveis de administração da Federação Brasileira, 
com o objetivo de auxiliar as empresas na mitigação dos efeitos da pandemia, 
como a postergação do recolhimento de PIS, COFINS, FGTS e INSS. Em 
2020 a Companhia foi enquadrada no Programa de Repactuação Emergencial 
do BNB que suspendeu o pagamento dos juros durante o exercício de 2020. A 
Companhia realizou apenas o pagamento dos juros de março de 2020. Além 
da medida acima indicada, a Companhia analisará cuidadosamente qualquer 
nova diretriz de políticas governamentais em resposta à pandemia que vise 
fornecer alívio financeiro aos contribuintes. A Companhia entende que tais 
diretrizes deverão respeitar, em qualquer circunstância, o direito ao equilíbrio 
econômico-financeiro da concessão, em conformidade com o arcabouço legal, 
as cláusulas contidas nos respectivos Contratos firmados com o Poder Conce-
dente e com as diretrizes divulgadas pela ANEEL. 26 Evento subsequente: 
(a) Normalização das operações do parque fotovoltaico - Em 29/03/2021 
o parque fotovoltaico voltou a gerar energia e em 01/04/2021, voltou a operar 
comercialmente.
Francisco Antolin Chica Padilla Bruno Marcell S. M. Melo
Diretor Contador - CRC-RJ 111193/O-8

Relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações financeiras

Aos Acionistas e Diretores da Celeo São João do Piauí FV I S.A. - Rio de 
Janeiro - RJ - Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da Ce-
leo São João do Piauí FV I S.A. (Companhia), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31/12/2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras in-
formações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da Celeo São João do Piauí FV I S.A. em 
31/12/2020, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na se-
ção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éti-
cas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras in-
formações que acompanham as demonstrações financeiras e o relató-
rio dos auditores - A administração da Companhia é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Admi-
nistração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre 
esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, 
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 

demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria 
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com 
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Rela-
tório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos 
nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração pelas 
demonstrações financeiras - A administração é responsável pela elabora-
ção e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administra-
ção é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa rea-
lista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos au-
ditores 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 cau-
sada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas re-
levantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao lon-
go 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 dis-
torção 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 enten-
dimento 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 con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 
não mais se manter em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspon-
dentes 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 traba-
lhos. Rio de Janeiro,11 de junho de 2021

KPMG Auditores Independentes Milena dos Santos Rosa
CRC SP-014428/O-6 F-RJ Contador CRC RJ-100983/O-7

UE promete tolerância zero em relação a fraude

A Comissão Europeia vai 
ter “tolerância zero” em 
relação à fraude e às  “des-

conformidades” na utilização dos 
fundos europeus por parte dos 
27 Estados-membros da União 
Europeia (UE), garantiu nesta se-

gunda-feira a comissária Elisa Fer-
reira, em uma conferência sobre 
os “Fundos Europeus: Gestão, 
Controlo e Responsabilidade”, or-
ganizada em Lisboa pelo Tribunal 
de Contas de Portugal e pelo Tri-
bunal de Contas Europeu.

“A nossa tolerância é zero rela-
tivamente à fraude, mas também 
em relação às desconformida-
des”, frisou a comissária, garan-
tindo que a UE estará com uma 
“atenção redobrada” na utiliza-
ção dos Planos de Recuperação 

e Resiliência (PRR) nacionais e 
do orçamento de longo prazo da 
União, o chamado Quadro Fi-
nanceiro Plurianual (QFP). “Te-
mos uma máquina montada, que 
já deu provas, e que é uma má-
quina de parceria com os países, 

porque seria impensável que ao 
nível da Comissão Europeia se 
fizesse o controlo sem uma coo-
peração”, assinalou a comissária 
europeia, acrescentando que essa 
cooperação “funciona muito bem 
e há muitos anos”. 
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CELEO SÃO JOÃO DO PIAUÍ FV II S.A.
CNPJ nº 30.432.072/0001-79

Relatório da administração - 1. Mensagem da administração: A administração da Celeo São João do Piauí FV II S.A. (“Companhia”), em atendimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, tem a satisfação de submeter à 
apreciação dos senhores acionistas o relatório da administração e as demonstraçãos financeiras em 31/12/2020, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. 2. A Companhia: A Celeo São João do Piauí FV II S.A. (“Com-
panhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 11/04/2018 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto social a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem como 
a manutenção de redes de transmissão. Em 31/12/2020 e 2019 a Companhia é controlada pela Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“Celeo Renováveis”), subsidiária integral da Celeo Redes Brasil S.A. (“Celeo Redes”). 3. 
Principais acontecimentos no exercício: (a) Finalização da construção do parque fotovoltaico - As obras foram concluídas em março de 2020 e a entrada em operação comercial aconteceu em abril de 2020. No exercício de 2020 a 
Companhia operou vendas no ambiente de comercialização livre e no ambiente de curto prazo da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). (b) Financiamento - Durante o exercício, a Companhia recebeu o montante de 
R$ 4.800 mil referente ao contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil. Em virtude do cenário de pandemia, em 2020 a Companhia foi enquadrada no Programa de Repactuação Emergencial do BNB que suspendeu o 
pagamento dos juros durante o exercício de 2020. A Companhia realizou apenas o pagamento dos juros de março de 2020. (c) Sinistro no parque fotovoltáico - Em julho de 2020 ocorreu um incêndio nos transformadores de evacuação 
de energia das usinas no parque fotovoltaico, ocasionando a paralização temporária das atividades da Companhia. A Companhia possui contrato de seguro referente às suas usinas fotovoltaicas de danos materiais e lucros cessantes no 
valor limite combinado de R$ 100.000 mil sendo o limite de R$ 63.854 mil para lucros cessantes. O seguro foi acionado e está em fase final de revisão pela seguradora. Em 31/12/2020 o valor em revisão pela seguradora é de R$ 36.080 
mil. 4. Governança corporativa: As práticas de governança da Companhia buscam fornecer informações aos seus acionistas com qualidade e transparência. (a) Diretoria - A Companhia é administrada por 4 (quatro) diretores, com 
mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo eleitos pelos acionistas. Compete aos diretores, entre outros, a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. 5. Declaração da Diretoria: Em cumprimento 
às disposições legais e estatutárias, os membros da diretoria, declaram que revisaram, discutiram e concordam acerca das demonstrações financeiras da Companhia e com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31/12/2020.

Balanços patrimoniais - Em 31 de dezembro - (em milhares de Reais)

Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro 
(em milhares de Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)

Demonstrações do resultado abrangente 
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Nota 2020 2019
Caixa e equivalentes de caixa 8 7.273 2.997
Títulos e valores mobiliários 9 (a) - 6.003
Contas a receber 10 2.179 -
Outros ativos 215 107
Total do ativo circulante 9.667 9.107
Título e valores mobiliários 9 (b) 1.603 1.456
Total do realizável a longo prazo 1.603 1.456
Imobilizado 11 129.857 93.875
Total do imobilizado 129.857 93.875
Total do ativo não circulante 131.460 95.331
Total do ativo 141.127 104.438
Fornecedores 12 20.513 5.908
Financiamentos 13 344 130
Impostos e contribuições a recolher 415 76
Total do passivo circulante 21.272 6.114
Financiamentos 13 59.877 52.872
Contas a pagar com partes relacionadas 22 (b) 17.150 -
ICMS a recolher 14 2.411 2.410
Adiantamento para futuro aumento de capital 22 (a) 95 95
Total do passivo não circulante 79.533 55.377
Total dos passivos 100.805 61.490
Capital social 16 (a) 43.243 43.243
Prejuizos acumulados (2.921) (296)
Total do patrimônio líquido 40.322 42.947
Total do passivo e patrimônio líquido 141.127 104.438

Nota 2020 2019
Receita operacional líquida 17 12.101 -
Serviços de terceiros (21)
Compra de Energia 18 (7.266)
Tarifa de uso do sistema de transmissão 19 (1.334) -
Depreciação 11 (2.888) -
Outros (104) -
Custos operacionais (11.613) -
Lucro bruto 488 -
Serviços de terceiros (108) (71)
Outros (27) (14)
Despesas operacionais (135) (85)
Resultado antes das despesas financeiras 353 (85)
Receitas financeiras 59 5
Despesas financeiras (2.653) (201)
Despesas financeiras líquidas 20 (2.594) (196)
Resultado antes dos impostos (2.241) (281)
Corrente (384) (1)
Imposto de renda e contribuição social 21 (384) (1)
Prejuízo do exercício (2.625) (282)

-
Resultado por ação
Resultado por ação - básico e diluído (em R$) (0,06) (0,01)

2020 2019
Prejuízo do execício (2.625) (282)
Outros resultados abrangentes - -
Prejuízo do execício (2.625) (282)

Fluxo de caixa das atividades operacionais Nota 2020 2019
Prejuízo do exercício (2.625) (282)
Ajustes para:
- Depreciação 11 2.888 -
- Juros e correção monetária sobre financiamentos 13 2.443 -

2.706 (282)
Variações em:
- Títulos e valores mobiliários 6.003 (6.003)
- Contas a receber 10 (2.179) -
- Outros ativos (118) 28
- Fornecedores 14.605 4.502
- Impostos e contribuições a recolher 339 68
- ICMS a recolher 1 2.410
- Financiamento - pagamento de juros 13 (1.316) (190)
Caixa líquido proveniente 
 das atividades operacionais 20.041 533
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Titulos e valores mobiliários (147) (1.456)
Imobilizado 11 (20.418) (90.173)
Caixa líquido utilizado 
 nas atividades de investimento (20.565) (91.629)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Financiamento - captação 13 4.800 53.591
Mútuo - captação 22 (d) - 10.110
Mútuo - liquidação 22 (d) - (10.223)
Adiantamento para futuro aumento de capital 22 (a) - 39.861
Caixa líquido proveniente 
 das atividades de financiamento 4.800 93.339
Aumento em caixa e equivalentes de caixa 4.276 2.243
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
exercício 2.997 754
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 7.273 2.997

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital Social Prejuízos 
acumuladosNota Subscrito A integralizar Integralizado Total

Saldo em 31 de dezembro de 2018 43.243 (43.143) 100 (14) 86
Integralização de capital 16 (a) - 43.143 43.143 - 43.143
Prejuizo do exercício - - - (282) (282)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 43.243 - 43.243 (296) 42.947
Prejuizo do exercício - - - (2.625) (2.625)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 43.243 - 43.243 (2.921) 40.322

1 Contexto operacional: A Celeo São João do Piauí FV II S.A. (“Compa-
nhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 11/04/2018 e está es-
tabelecida na cidade Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto social 
a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem como a 
manutenção de redes de transmissão. Durante o exercício findo em 
31/12/2020 a Companhia concluiu as obras e a entrada em operação comer-
cial aconteceu em abril de 2020. Em julho de 2020 ocorreu um incêndio nos 
transformadores de evacuação de energia das usinas no parque fotovoltaico, 
ocasionando a paralização temporária das atividades da Companhia. A Com-
panhia possui contrato de seguro referente às suas usinas fotovoltaicas de 
danos materiais e lucros cessantes no valor limite combinado de R$ 100.000 
mil sendo o limite de R$ 63.854 mil para lucros cessantes. O seguro foi acio-
nado e está em fase final de revisão pela seguradora. Em 31/12/2020 o valor 
em revisão pela seguradora é de R$ 36.080, considerando as seis geradoras 
listas na nota explicativa 1.1. A Companhia apresenta capital circulante nega-
tivo de R$ 11.605 em 31/12/2020 devido, principalmente, ao sinistro citado 
anteriormente. Em decorrência da indisponibilidade da operação, a Compa-
nhia suspendeu o pagamento dos saldos a pagar da obra, com respaldo legal 
da cláusula de contratos com fornecedores que possibilitam reter parte do 
saldo devedor até a regularização da capacidade de geração de energia. Em 
virtude do cenário de pandemia, a Companhia foi enquadrada no Programa 
de repactuação emergêncial do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) e 
teve o pagamento do principal suspenso durante o exercício de 2020. Adicio-
nalmente, a Companhia conta com o aporte de capital dos acionistas para a 
operacionalização do negócio. Em 31/12/2020 e 2019 a Companhia é contro-
lada pela Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“Celeo Renováveis”), 
subsidiária integral da Celeo Redes Brasil S.A. (“Celeo Redes”). 1.1 Outorga 
- A Companhia saiu vencedora no Leilão nº 001/2018 e firmou o contrato de 
Outorga (“Contrato”) com o Ministério de Minas e Energia em 18/09/2018. O 
contrato tem como objetivo a implantação e exploração da Central Geradora 
Fotovoltaica Etesa 17 São João do Piaui II. O empreendimento possui 29.976 
kW de capacidade instalada e 8.400 kW médios de garantia física de energia, 
constituída por vinte e uma unidades geradoras de 1.364 kW e uma unidade 
geradora de 1.332 kW. A energia elétrica produzida pela Companhia destina-
-se a comercialização na modalidade de Produção Independente de Energia 
Elétrica. O Contrato prevê a implementação do sistema de transmissão de 
interesse restrito da usina UFV Etesa 17 São João do Piauí II constituído de 
uma substação elevadora de 34,5/500 kV junto a Central Geradora, e uma li-
nha em 500 kV com aproximadamente onze quilômetro de extensão, em cir-
cuito simples, interligado a subestação elevadora à subestação São João do 
Piauí. O Contrato foi assinado no dia 18/09/2018 e tem vigência de 35 anos. 
As obras foram concluídas em março de 2020 e a entrada em operação co-
mercial aconteceu em abril de 2020. As demais empresas que fazem parte do 
paque fotovoltaico são: (a) Celeo São João do Piauí FV I S.A. (SJP I); (b) 
Celeo São João do Piauí FV III S.A. (SJP III); (c) Celeo São João do Piauí FV 
IV S.A. (SJP IV); (d) Celeo São João do Piauí FV V S.A. (SJP V); e (e) Celeo 
São João do Piauí FV VI S.A. (SJP VI). 2 Base de preparação: Declaração 
de conformidade - As demonstrações financeiras foram preparadas de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A emissão das demonstra-
ções financeiras foi autorizada pela diretoria em 11/06/2021. Detalhes sobre 
as principais políticas contábeis da Companhia está apresentadas na nota 
explicativa 6. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem 
àquelas utilizadas pela administração na sua gestão. 3 Moeda funcional e 
moeda de apresentação: Estas demonstrações financeiras estão apresenta-
das em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos foram 
arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra 
forma. 4 Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas demons-
trações financeiras, a Administração utilizou  estimativas e julgamentos que 
afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados dos ativos, 
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas 
estimativas. As estimativas e julgamentos são revisadas de forma contínua. 
As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. (a) Nota ex-
plicativa 11 - Imobilizado - (a.1) Depreciação - A depreciação é calculada 
para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus valores 
residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada 

dos itens. (a.2) Teste por redução ao valor recuperável - Devido ao sinistro 
ocorrido no parque fotovoltaico, conforme nota explicativa 11, a Administração 
realizou o teste por redução ao valor recuperável. O valor recuperável da uni-
dade geradora de caixa (UGC) foi estimado com base no valor presente dos 
fluxos de caixa futuros esperados (valor em uso) da UGC. O valor recuperável 
estimado da UGC foi maior que o seu valor contábil e, portanto, nenhuma 
provisão para redução ao valor recuperável foi reconhecida. 5 Base de men-
suração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo 
histórico, com exceção de determinados instrumentos financeiros mensura-
dos ao valor justo por meio do resultado. 6 Principais políticas contábeis: A 
Companhia aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consis-
tente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras, 
salvo indicado ao contrário. 6.1 Instrumentos financeiros - (a) Reconheci-
mento e mensuração incial - O grupo de contas a receber e os títulos de 
dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que foram origina-
dos. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicial-
mente quando a Companhia se torna parte das disposições contratuais do 
instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de 
clientes sem um componente de financiamento significativo) ou passivo finan-
ceiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não 
mensurado ao valor justo por meio do resultado (VJR), os custos de transação 
que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a re-
ceber de clientes sem um componente significativo de financiamento é men-
surado inicialmente ao preço da operação. (b) Classificação e mensuração 
subsequente - i. Ativos financeiros - No reconhecimento inicial, um ativo 
financeiro é classificado como mensurado: (i) ao custo amortizado; (ii) ao valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) - instrumento de 
dívida; (iii) ao VJORA - instrumento patrimonial; ou (iv) ao VJR. Os ativos fi-
nanceiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento ini-
cial, a não ser que a Companhia mude o modelo de negócios para a gestão 
de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros afetados são 
reclassificados no primeiro dia do período de apresentação posterior à mu-
dança no modelo de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao custo 
amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for designado 
como mensurado ao VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de negócios cujo 
objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contra-
tuais; e (ii) seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de 
caixa que são relativos somente ao pagamento de principal e juros sobre o 
valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é mensurado ao VJORA 
se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensura-
do ao VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é 
atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela 
venda de ativos financeiros; e (ii) seus termos contratuais geram, em datas 
específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e juros 
sobre o valor principal em aberto. No reconhecimento inicial de um investi-
mento em um instrumento patrimonial que não seja mantido para negociação, 
a Companhia pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações subse-
quentes no valor justo do investimento em ORA. Essa escolha é feita investi-
mento por investimento. Todos os ativos financeiros não classificados como 
mensurados ao custo amortizado ou ao VJORA, conforme descrito acima, são 
classificados como ao VJR. No reconhecimento inicial, a Companhia pode 
designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda 
os requisitos para ser mensurado ao custo amortizado ou ao VJORA como ao 
VJR se isso eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil 
que de outra forma surgiria. ii. Ativos financeiros - avaliação do modelo de 
negócios - A Companhia realiza uma avaliação do objetivo do modelo de 
negócios em que um ativo financeiro é mantido em carteira porque isso reflete 
melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as informações são forneci-
das à Administração. As informações consideradas incluem: (i) as políticas e 
objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas políti-
cas. Eles incluem a questão de saber se a estratégia da Administração tem 
como foco a obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção de um 
determinado perfil de taxa de juros, a correspondência entre a duração dos 
ativos financeiros e a duração de passivos relacionados ou saídas esperadas 
de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da venda de ativos; (ii) 
como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração da 
Companhia; (iii) os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios 
(e o ativo financeiro mantido naquele modelo de negócios) e a maneira como 
aqueles riscos são gerenciados; (iv) como os gerentes do negócio são remu-
nerados - por exemplo, se a remuneração é baseada no valor justo dos ativos 
geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e (v) a frequência, o volu-
me e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos anteriores, os 
motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras. As transfe-
rências de ativos financeiros para terceiros em transações que não se qualifi-
cam para o desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira 
consistente com o reconhecimento contínuo dos ativos da Companhia. Os 
ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com desempe-
nho avaliado com base no valor justo são mensurados ao valor justo por meio 
do resultado. iii. Ativos financeiros - avaliação sobre se os fluxos de caixa 
contratuais são somente pagamentos de principal e de juros - Para fins 
dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo financeiro 
no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma contraprestação 
pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor 
principal em aberto durante um determinado período de tempo e pelos outros 
riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e cus-
tos administrativos), assim como uma margem de lucro. A Companhia consi-
dera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa 
contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a 
avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual que poderia 
mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que ele 
não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, a Companhia conside-
ra: (i) eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de 
caixa; (ii) termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variá-
veis; (iii) o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e (iv) os termos que limi-
tam o acesso da Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos (por 
exemplo, baseados na performance de um ativo). O pagamento antecipado é 
consistente com o critério de pagamentos do principal e juros caso o valor do 
pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores não pagos do princi-
pal e de juros sobre o valor do principal pendente - o que pode incluir uma 
compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato. Além disso, com 
relação a um ativo financeiro adquirido por um valor menor ou maior do que o 
valor nominal do contrato, a permissão ou a exigência de pré-pagamento por 
um valor que represente o valor nominal do contrato mais os juros contratuais 
(que também pode incluir compensação razoável pela rescisão antecipada do 
contrato) acumulados (mas não pagos) são tratadas como consistentes com 
esse critério se o valor justo do pré-pagamento for insignificante no reconhe-
cimento inicial. iv. Ativos financeiros - mensuração subsequente e ganhos 
e perdas - iv.1 Ativos financeiros a VJR - Esses ativos são mensurados sub-
sequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita 
de dividendos, é reconhecido no resultado. iv.2 Ativos financeiros ao custo 
amortizado - Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo 
amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é redu-
zido por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais 
e o impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no 
desreconhecimento é reconhecido no resultado. iv.3 Instrumentos de dívida a 
VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A 
receita de juros calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e 
perdas cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resulta-
dos líquidos são reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado 
acumulado em ORA é reclassificado para o resultado. iv.4 Instrumentos patri-
moniais a VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor 
justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos 
que o dividendo represente claramente uma recuperação de parte do custo do 
investimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca 
são reclassificados para o resultado. v. Passivos financeiros - classifica-
ção, mensuração subsequente e ganhos e perdas - Os passivos financei-
ros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. 
Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio 
do resultado caso for classificado como mantido para negociação, for um de-
rivativo ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos finan-
ceiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líqui-
do, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros 
são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o méto-
do de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reco-
nhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento tam-
bém é reconhecido no resultado. (c) Desreconhecimento - i. Ativos finan-
ceiros - A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos 
contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia 
transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contra-
tuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente 
todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos 
ou na qual a Companhia nem transfere nem mantém substancialmente todos 
os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém 
o controle sobre o ativo financeiro. A Companhia realiza transações em que 
transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou 
substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses 
casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos. ii. Passivos financei-
ros - A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obriga-
ção contratual é retirada, cancelada ou expira. A Companhia também desre-
conhece um passivo financeiro quando os termos são modificados e os fluxos 
de caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que 
um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a 
valor justo. No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre 
o valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos 

que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resul-
tado. (d) Compensação - Os ativos ou passivos financeiros são compensa-
dos e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente 
quando, a Companhia tenha atualmente um direito legalmente executável de 
compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida 
ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (e) Instrumentos 
financeiros derivativos - A companhia não operou qualquer tipo de instru-
mentos financeiros derivativos nos exercícios apresentados. 6.2 Caixa e 
Equivalentes de Caixa - Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depó-
sitos bancários à vista e aplicações financeiras de curto prazo. São operações 
de alta liquidez, sem restrição de uso, prontamente conversíveis em um mon-
tante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudan-
ça de valor. 6.3 Imobilizado - (a) Reconhecimento e mensuração - Itens do 
imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, 
que inclui os custos dos empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação 
acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável 
(“impairment”) acumuladas. (b) Custos subsequentes - Custos subsequen-
tes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos 
futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. (c) De-
preciação - A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do 
ativo imobilizado, líquido de seus valores residuais estimados, utilizando o 
método linear baseado na vida útil estimada dos itens. A depreciação é reco-
nhecida no resultado. As vida úteis estimadas do ativo imobilizado são: (a) 
central fotovoltaica - 30 anos; e (b) Instalações - que é composto por (b.1) 
terreno - não são depreciados; (b.2) edificações - 30 anos; (b.3) veículos - 7 
anos; e (b.4) móveis e utensílios - 16 anos. 6.4 Ajuste a valor presente de 
ativos e passivos - Os ativos e passivos monetários de longo prazo são 
atualizados monetariamente e ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a 
valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado, e 
somente registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações 
financeiras tomadas em conjunto. Para fins de registro e determinação de re-
levância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os 
fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implí-
cita, dos respectivos ativos e passivos. Com base nas análises efetuadas e na 
melhor estimativa da administração da Companhia. 6.5 Imposto de renda e 
contribuição social - O imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social sobre 
o lucro líquido (CSLL) do exercício corrente são calculados com base nas 
alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável 
excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para 
contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de 
prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lu-
cro real do exercício. A Companhia determinou que, quando aplicável, os juros 
e multas relacionados ao imposto de renda e à contribuição social, incluindo 
tratamentos fiscais incertos, não atendem a definição de imposto de renda e 
portanto são contabilizados de acordo com o CPC 25 - Provisões, Passivos 
Contingentes e Ativos Contingentes. (a) Despesas de imposto de renda e 
contribuição social correntes - A despesa de imposto corrente é o imposto 
a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício 
e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anterio-
res. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido 
no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do 
valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incer-
tezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base 
nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos 
fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem atendi-
dos. 6.6 Provisões - As provisões são reconhecidas em função de um evento 
passado quando há uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estima-
da de maneira confiável e se for provável a exigência de um recurso econômi-
co para liquidar esta obrigação. Quando aplicável, as provisões são apuradas 
por meio do desconto dos fluxos de desembolso de caixa futuros esperados a 
uma taxa que considera as avaliações atuais de mercado e os riscos especí-
ficos para o passivo. 6.7 Provisão para perda de crédito esperada - A pro-
visões para perda de crédito esperada (“PCE”), quando aplicável, é reconhe-
cida em valor considerado suficiente pela Administração para cobrir as perdas 
na realização do contas a receber, cuja recuperação é considerada imprová-
vel. A Companhia possui políticas para cálculo da provisão para perdas espe-
radas de créditos de liquidação duvidosa cuja metodologia tem como premis-
sa de provisionamento o histórico do comportamento de pagamento dos clien-
tes, baseado na experiência histórica das perdas efetivas. As baixas de títulos 
a receber para perdas são efetuadas após esgotadas todas as ações de co-
brança administrativa. Em 31/12/2020 a Companhia não possui provisão para 
PCE. 6.8 Receita - A receita é reconhecida quando o controle de cada obriga-
ção de desempenho é transferido para o cliente e podem ser mensurados de 
forma confiável. A receita é mensurada pelo valor justo da contraprestação 
recebida ou a receber pela entrega de energia elétrica gerada a partir da fonte 
solar fotovoltaica. A receita é apresentada líquida dos impostos, abatimentos, 
descontos e das variáveis citadas. A Companhia opera atualmente no ambien-
te de contratação livre (ACL), onde a comercialização de energia ocorre por 
meio de livre negociação de preços e condições entre as partes, por meio de 
contratos bilaterais. Adicionalmente, a Companhia comercializa a produção 
excedente, quando ocorre, no ambiente de curto prazo da CCEE onde a ener-
gia é negociada pelo Preço de Liquidação da Diferenças (PLD). Os valores 
são reconhecidos pelo valor justo da contraprestação a receber no momento 
em que a transação ocorre. 6.9 Receitas e despesas financeiras - A receita 
e a despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo método dos juros 
efetivos. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os paga-
mentos ou recebimentos em caixa futuros estimados ao longo da vida espera-
da do instrumento financeiro ao: (i) valor contábil bruto do ativo financeiro; ou 
(ii) ao custo amortizado do passivo financeiro. No cálculo da receita ou da 
despesa de juros, a taxa de juros efetiva incide sobre o valor contábil bruto do 
ativo (quando o ativo não estiver com problemas de recuperação) ou ao custo 
amortizado do passivo. No entanto, a receita de juros é calculada por meio da 
aplicação da taxa de juros efetiva ao custo amortizado do ativo financeiro que 
apresenta problemas de recuperação depois do reconhecimento inicial. Caso 
o ativo não esteja mais com problemas de recuperação, o cálculo da receita 
de juros volta a ser feito com base no valor bruto. 7 Novas normas e interpre-
tações ainda não efetivas: Uma série de novas normas serão efetivas para 
exercícios iniciados após 1º/01/2020. A Companhia não adotou essas normas 
na preparação destas demonstrações financeiras. (a) Contratos Onerosos - 
custos para cumprir um contrato (alterações ao CPC 25) - As alterações 
especificam quais os custos que uma entidade inclui ao determinar o custo de 
cumprimento de um contrato com o objetivo de avaliar se o contrato é onero-
so. As alterações aplicam-se a períodos anuais com início em ou após 
1º/01/2022 para contratos existentes na data em que as alterações forem apli-
cadas pela primeira vez. Na data da aplicação inicial, o efeito cumulativo da 
aplicação das alterações é reconhecido como um ajuste do saldo de abertura 
em lucros acumulados ou outros componentes do patrimônio líquido, confor-
me apropriado. Os comparativos não são reapresentados. A Companhia de-
terminou que todos os contratos existentes em 31/12/2020 serão concluídos 
antes das alterações entrarem em vigor. (b) Reforma da taxa de juros de 
referência - Fase 2 (alterações ao CPC 48, CPC 38, CPC 40, CPC 11 e CPC 
06) - As alterações tratam de questões que podem afetar as demonstrações 
financeiras como resultado da reforma da taxa de juros de referência, incluin-
do os efeitos de mudanças nos fluxos de caixa contratuais ou relações de 
hedge decorrentes da substituição da taxa de juros de referência por uma taxa 
de referência alternativa. As alterações fornecem expediente prático para cer-
tos requisitos do CPC 48, CPC 38, CPC 40, CPC 11 e CPC 06 relacionados a: 
(i) mudanças na base de determinação dos fluxos de caixa contratuais de 
ativos financeiros, passivos financeiros e passivos de arrendamento; e (ii) 
contabilidade de hedge. i. Mudança na base para determinação dos fluxos 
de caixa - As alterações exigirão que uma entidade contabilize a alteração na 
base de determinação dos fluxos de caixa contratuais de um ativo financeiro 
ou passivo financeiro que é exigida pela reforma da taxa de juros de referên-
cia atualizando a taxa de juros efetiva do ativo financeiro ou passivo financei-
ro. A Companhia está acompanhando as discussões e até o momento não 
identificou a possibilidade de impactos significativos. ii. Contabilidade de 
hedge - As alterações fornecem exceções aos requerimentos de contabilida-
de de hedge nas seguintes áreas: (ii.1) Permitir a alteração da designação de 
uma relação de hedge para refletir as mudanças que são exigidas pela refor-
ma; (ii.2) Quando um item objeto de hedge em um hedge de fluxo de caixa é 
alterado para refletir as mudanças exigidas pela reforma, o valor acumulado 
na reserva de hedge de fluxo de caixa será considerado com base na taxa de 
referência alternativa na qual os fluxos de caixa futuros objeto de hedge estão 
determinados; (ii.3) Quando um grupo de itens é designado como um item 
objeto de hedge e um item da Companhia é alterado para refletir as mudanças 
que são exigidas pela reforma, os itens objeto de hedge são alocados a sub-
grupos com base nas taxas de referência que estão sendo objeto de hedge; 
(ii.4) Se uma entidade espera razoavelmente que uma taxa de referência al-
ternativa será separadamente identificável dentro de um período de 24 me-
ses, ela não está proibida de designar a taxa como um componente de risco 
não contratualmente especificado se não for separadamente identificável na 
data de designação. Em 31/12/2020, a Companhia não possui hedges. iii. 
Divulgação - As alterações exigirão que a Companhia divulgue informações 
adicionais sobre a exposição da entidade a riscos decorrentes da reforma da 
taxa de juros de referência e atividades de gestão de risco relacionadas. iv. 
Transição - Caso aplicável, a Companhia planeja aplicar as alterações a par-
tir de 1º/01/2021. A aplicação não terá impacto nos montantes reportados para 
2020 ou períodos anteriores. (c) Outras normas - Não se espera que as se-
guintes normas novas e alteradas tenham um impacto significativo nas de-
monstrações financeiras da Companhia: (i) Concessões de aluguel relaciona-
das à COVID-19 (alteração ao CPC 06); (ii) Imobilizado: Receitas antes do 
uso pretendido (alterações ao CPC 27); (iii) Referência à Estrutura Conceitual 
(Alterações ao CPC 15); (iv) Classificação do Passivo em Circulante ou Não 
Circulante (Alterações ao CPC 26); e (v) IFRS 17 Contratos de Seguros.
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Continuação

8 Caixa e equivalentes de caixa 2020 2019
Conta corrente 33 7
Operações compromissadas (a) 7.240 2.990

7.273 2.997
(a) A Companhia estruturou seus recursos por meio de operações compro-
missadas atrelados ao Depósito Interbancário (DI) do Banco Santander. A 
taxa média de indexação dessas aplicações financeiras foi de 50% do DI com 
vencimento em janeiro de 2021. 9 Títulos e valores mobiliários: (a) Circu-
lante - Em 31/12/2019 a totalidade dos recursos está aplicada no fundo de 
investimento “BNB Automático FI Renda Fixa Curto Prazo” do banco BNB. A 
Composição da carteira está dvidida em títulos de emissão e títulos de renda 
fixa prefixados do Tesouro Nacional e operações compromissadas. A rentabili-
dade do fundo (líquida de despesas, mas não de impostos) no exercício findo 
em 2019 foi de 3,33%. Em 31/12/2020 não há recursos aplicados em titulo e 
valores mobiliários no circulante. (b) Não circulante - Para fins de garantia da 
operação do contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil, a 
Companhia precisa manter durante todo o período de amortização do finan-
ciamento, recursos em uma conta denominada “Conta Reserva”, valores equi-
valentes a 2,70% do saldo total efetivamente desembolsado. Em 31/12/2020 a 
totalidade dos recursos estão aplicados no fundo de investimento “BNB Conta 
Reserva FIC FI Renda Fixa Referenciado DI” do banco BNB. A Composição 
da carteira está dividida em títulos públicos federais e operações compromis-
sadas. A rentabilidade do fundo (líquida de despesas, mas não de impostos) 
no exercício findo em 2020 foi de 1,32% (4,92% em 31/12/2019).
10 Contas a receber 2020 2019
A vencer 1.537 -
Acima de 3 meses 642 -

2.179 -

11 Imobilizado

Central 
Fotovol-

taica
Insta-
lações

Bens em 
constru-

ção Total
Em 31 de dezembro de 2018 - - 3.702 3.702
Adições - - 90.173 90.173
Em 31 de dezembro de 2019 - - 93.875 93.875
Adições - - 21.721 21.721
Transferência devido 
 a entrada em operação 115.576 20 (115.596) -
Transferência de 
 parte relacionada (a) 17.150 - - 17.150
Depreciação (2.888) - - (2.888)
Em 31 de dezembro de 2020 129.838 20 - 129.857
(a) Refere-se aos custos para a construção da linha de transmissão e da 
subestação coletora que a SJP III compartilha com as demais empresas do 
parque fotovoltaico. Veja nota explicativa 22 (b). Devido ao sinistro ocorrido, 
a Companhia testou o valor recuperável do parque fotovoltaico e não foram 
identificados indicativos que pudessem gerar dúvidas que os ativos possam 
estar registrados por valores acima ao de sua recuperação.
12 Fornecedores 2020 2019
Materiais e serviços 7.102 4.475
Parte relacionada (a) 13.411 1.433

20.513 5.908
(a) Veja nota explicativa 22 (c).
13 Financiamento 2020 2019
Saldos iniciais 53.002 -
Captação 4.800 53.591
Custo de transação (43) (791)
Juros 3.746 360
Amortização - juros (1.316) (190)
Amortização - custo de transação 32 32
Financiamento (a) 60.991 53.761
Custo de transação (b) (770) (759)
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 60.221 53.002
(a) No dia 20/12/2018 a Companhia assinou contrato de financiamento com 
o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), destinado à construção do em-
preendimento fotovoltaico. O valor total do financiamento é de R$ 67.480. 
Em 31/12/2020 o BNB havia desembolsado o montante total de R$ 58.391. 
(R$53.591 em 31/12/2019). Sobre a dívida incide a Taxa de Juros dos Fundos 
Constitucionais (TFC) e Juros Básicos Fixos (JBF) à taxa de 2,5707% a.a.. Os 
juros remuneratórios são pagos trimestralmente entre dezembro de 2018 a 
julho de 2022 e mensalmente a partir de agosto de 2022, juntamente com as 
prestações do principal, até a data do vencimento em janeiro de 2039. Devido 
ao cenário de pandemia, em 2020 a Companhia foi enquadrada no Programa 
de Repactuação Emergencial do BNB que suspendeu o pagamento dos juros 
durante o exercício de 2020. A Companhia realizou apenas o pagamento dos 
juros de março de 2020. A segregação entre circulante e não circulante está 
detalhada abaixo.

2020 2019
Circulante 344 130
Não circulante 59.877 52.872

60.221 53.002
O vencimento das parcelas reconhecidas no não circulante está detalhado 
abaixo:

2020
Em 2022 1.531
Em 2023 3.675
Em 2024 3.675
Em 2025 3.675
A partir de 2026 47.321

59.877
O contrato de financiamento possui cláusula (as principais estão citadas a 
seguir) de vencimento antecipado, exigindo o imediato pagamento da dívida, 
caso a Companhia: (a) Deixe de cumprir qualquer obrigação estabelecida no 
contrato e não sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis para as obrigações pre-
cuniárias ou 30 (trinta) dias corridos para as obrigações pecuniárias; (b) Sofra 
protesto de dívida líquida e certa, superior a R$ 5.000; (c) Uma vez efetivada 
sua entrada em operação comercial, suspender suas atividades por mais de 
60 (sessenta) dias; (d) Venha a ser declarada impedido, por normas do Banco 
Central do Brasil, de participar de operações de crédito; (e) Remova os bens 
financiados, bem como gravar, alienar, arrendar, ceder, transferir de qualquer 
forma em favor de terceiros os bens financiados ou os imóveis nos quais te-
nham sido incorporados, exceto para a constituição de garantias em favor dos 
bancos que irão emitir a Fiança Bancária; (f) Peça recuperação judicial, ou for 
decretada a sua falência; e (g) Altere o controle acionário sem prévia e expres-
sa anuência do BNB. Em 31/12/2020, a Companhia estava em conformidade 
com as cláusulas de vencimento antecipado. (b) Refere-se aos custos com 
comissões bancárias, honorários de advogados e consultores financeiros para 
obtenção do financiamento. 14 ICMS a recolher: No dia 07/01/2019 a Com-
panhia obteve do Governo do Estado do Piauí o credenciamento para operar 
no amparo do regime especial previsto no Decreto nº 13.500, de 23/12/2008. 
O objeto desse decreto consite no diferimento do lançamento e do pagamento 
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido relati-
vamente ao diferencial de alíquota incidente nas operações de aquisição inte-
restadual e de importação do exterior de máquinas, equipamentos e materiais 
destinados à captação, geração e transmissão de energia solar ou eólica, para 
incorporação ao ativo imobilizado de estabelecimentos beneficiários. O ICMS 
será pago no momento da desincorporação dos bens do ativo imobilizado ou 
até 31/12/2034, o que ocorrer primeiro. 15 Provisão e passivo contingen-
te: Em 31/12/2020 e 2019 a Companhia não possui processos com chances 
prováveis e possíveis de perda. 16 Patrimônio líquido: (a) Capital social 

- Durante o exercício findo em 31/12/2019 a Companhia integralizou o valor 
total do capital aprovado de R$ 43.143. A integralização do capital ocorreu 
por meio da integralização de R$ 39.861 referente a AFAC (conforme nota 
explicativa 22 (a)) e R$ 3.282 em aporte da acionista. Em 31/12/2020 e 2019 
capital social integralizado é de R$ 43.243 dividido em 43.243.128 ações or-
dinárias nominativas e sem valor nominal. Todas as ações são detidas pela 
Celeo Renováveis.
17 Receita operacional líquida 2020 2019
Venda de energia 12.560 -
Receita bruta 12.560 -
PIS (82) -
COFINS (377) -
Deduções sobre receita (459) -

12.101 -
18 Compra de energia 2020 2019
Energia elétrica adquirida em ambiente 
 de contratação livre - ACL (a) (6.860) -
Energia elétrica adquirida por meio 
 do preço de liquidação de diferença - PLD (b) (406) -

(7.266) -
Devido ao sinistro ocorrido no parque fotovoltaico, a Companhia precisou 
adquirir energia para atender aos seus compromissos de venda de energia. 
(a) Energia adquirida por meio de contratos bilaterais livremente negociados, 
conforme regras e procedimentos de comercialização específicos e mais van-
tajoso em relação ao contrado PLD. (b) Energia adquirida por meio de con-
tratos  bilaterais livremente negociados, conforme regras e procedimentos de 
comercialização específicos. Neste ambiente o preço é divulgado pela CCEE, 
calculado antecipadamente, com periodicidade máxima semanal e com base 
no custo marginal de operação, limitado por preços mínimo e máximo, vigente 
para cada período de apuração e para cada submercado, pelo qual é valorada 
a energia comercializada no mercado de curto prazo. 19 Tarifa de uso do sis-
tema de transmissão (TUST): Refere-se ao custo da Companhia com a rede 
básica do Sistema Interligado Nacional (SIN). Esse custo é aplicável para as 
geradoras, distribuidoras, consumidores livres, importadores e exportadores 
de energia elétrica.
20 Despesas financeiras líquidas 2020 2019
Rendimento de aplicação financeira 58 -
Outras receitas 1 5
Receitas financeiras 59 5
Juros e multas (2.443) -
Outras despesas (210) (201)
Despesas financeiras (2.653) (201)

(2.594) (196)
21 Imposto de renda 2020 2019
 e contribuição social IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Receita de venda de energia 12.560 12.560 - -
Percentual de presunção da 
 receita de venda de energia 8% 12% 8% 12%
Receita financeira 59 59 5 5
Percentual de presunção 
 da receita financeira 100% 100% 100% 100%
Base de cálculo 1.064 1.566 5 5

(243) (141) (1) (0)
22 Transações com partes relacionadas:
(a) Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC)
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 95 3.377
Celeo Renováveis - aporte - 48.756
Celeo Renováveis - resgate - (8.895)
Celeo Renováveis - aumento de capital com 
AFAC (i) - (43.143)
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 95 95
i. Conforme nota explicativa 16 (a).
(b) Compartilhamento das instalações

2020 2019
SJP III 17.150 -

17.150 -
Refere-se aos custos para a construção da linha de transmissão e da subes-
tação coletora que a SJP III compartilha com as demais empresas do parque 
fotovoltaico.
(c) Transações comerciais
Contas a receber 2020 2019
SJP III (i) 113 -

113 -
Contas a pagar 2020 2019
Elecnor do Brasil Ltda. (ii) 11.979 -
Celeo Redes (iii) 577 1.433
Celeo Redes - AFAC (iv) 855 -

13.411 1.433
i. Refere-se a despesas que a SJP II pagou para SJP III. ii. Refere-se ao saldo 
a pagar com a Elecnor do Brasil Ltda. (Elecnor). A Elecnor é a responsável 
pela construção do parque fotovoltaico. Conforme nota explicativa 1, devido 
ao sinistro ocorrido, os pagamentos estão suspensos. iii. Refere-se a des-
pesas pagas pela Celeo Redes. iv. Refere-se ao AFAC realizado pela Celeo 
Redes quando era controladora da Companhia. (d) Mútuo - Durante o exercí-
cio findo em 31/12/2019 a Companhia captou mútuo com a Elecnor do Brasil 
Ltda. no valor total de R$ 10.110. O mútuo tinha vencimento de 40 dias e juros 
de 10,68% ao ano. O mútuo foi totalmente liquidado pela Companhia no mon-
tante de R$ 10.223. (e) Remuneração da administração - Em 31/12/2020 e 
2019 não houve atribuição de pagamentos realizados pela Companhia aos 
seus administradores, uma vez que os mesmos recebem um salário unifica-
do, pago pela Celeo Redes Brasil S.A. e outras afiliadas do mesmo grupo 
econômico, considerando o compartilhamento de despesas corporativas co-
muns, em virtude da atuação dos administradores em todas as empresas do 
grupo. 23 Gestão de riscos financeiros: (a) Considerações gerais e polí-
ticas - A Companhia administra seus capitais investidos para assegurar que 
possa continuar suas atividades e maximizar o retorno dos seus acionistas. 
O gerenciamento de riscos tem por objetivo identificar e analisar os riscos 
considerados relevantes pela administração, tais como (i) os riscos de capital, 
de mercado (ii), de crédito (iii) e de liquidez (iv). A Companhia não operou 
qualquer tipo de instrumento financeiro derivativo nos exercícios apresenta-
dos. i. Gestão de risco de capital - A Companhia administra seu capital com 
o objetivo de salvaguardar a continuidade de seus negócios no longo prazo, 
oferecendo retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas 
e buscando manter uma estrutura de com o objetivo de reduzir o seu custo 
de capital. Sempre que necessário para adequar sua estrutura de capital, a 
administração pode propor a revisão da política de pagamento de dividendos, 
a devolução de capital aos acionistas, a emissão de novas ações ou ainda a 
venda de ativos, dentre outras ações de adequação de estrutura de capital. ii. 
Gestão de risco de mercado - Este risco é oriundo da possibilidade da Com-
panhia incorrer em perdas devido a flutuações nas taxas de juros ou outros 
indexadores de dívida, tais como índices de preço, que impactem as despesas 
financeiras relativas a financiamentos ou o rendimento das aplicações finan-
ceiras. Atualmente, o financiamento da Companhia possui taxas pré-fixadas. 
iii. Gestão de risco de crédito - O risco de crédito refere-se à possibilidade 
da Companhia incorrer em perdas devido ao não cumprimento de obrigações 
e compromissos pelas contrapartes. iii.1 Risco de crédito das contrapar-
tes comerciais - A principal exposição a crédito é oriunda da possibilidade 
da Companhia incorrer em perdas resultantes do não-recebimento de valores 
faturados de suas contrapartes comerciais. Para reduzir este risco e auxiliar 

no gerenciamento do risco de inadimplência, a Companhia monitora o volume 
de contas a receber de clientes e realiza diversas ações de cobrança, reali-
zadas em conformidade com a regulamentação regulatória, o que inclui ainda 
a possibilidade de interrupção do fornecimento. iii.2 Risco de crédito com 
instituições financeiras - Para operações envolvendo caixa e equivalentes 
de caixa e títulos e valores mobiliários, a Companhia segue as disposições de 
sua Política de Risco de Crédito que tem como objetivo a mitigação do risco 
por meio da diversificação junto às instituições financeiras e a utilização de 
instituições financeiras consideradas de primeira linha. A Companhia realiza 
o acompanhamento da exposição com cada contraparte, sua qualidade de 
crédito e seus ratings de longo prazo publicados pelas agências de rating para 
as instituições financeiras com as quais a Companhia possui operações em 
aberto. iv. Gestão de risco de liquidez - O risco de liquidez é caracterizado 
pela possibilidade da Companhia não honrar com seus compromissos nos 
respectivos vencimentos. A Gestão financeira adotada pela Companhia busca 
constantemente a mitigação do risco de liquidez, tendo como principais pontos 
o alongamento de prazos dos financiamentos, desconcentração de vencimen-
tos e diversificação de instrumentos financeiros. O permanente monitoramen-
to do fluxo de caixa permite a identificação de eventuais necessidades de 
captação de recursos, com a antecedência necessária para a estruturação 
e escolha das melhores fontes. Nos casos em que há sobras de caixa, são 
realizadas aplicações financeiras para os recursos excedentes com base na 
política de crédito da Companhia, com o objetivo de preservar a liquidez da 
Companhia e têm como diretriz alocar ao máximo os recursos em ativos com 
liquidez diária. (b) Análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros 
- A Companhia efetua testes de análise de sensibilidade conforme requerido 
pelas normas contábeis, elaborados com base na exposição líquida às taxas 
variáveis dos instrumentos financeiros ativos e passivos em aberto no final do 
exercício findo em 31/12/2020. Na realização do teste, a Companhia assu-
me que o valor apresentado estivesse em aberto durante todo esse exercício 
apresentado. Foram preparados três cenários de análise de sensibilidade: (i) 
provável* - considera as taxas de juros futuros observados nesta data base; 
(ii) redução de 25%; e (iii) redução de 50% do cenário provável, respectiva-
mente.

Cenários
Risco (i) (ii) (iii)

Aplicação financeira Redução do CDI (217) (163) (109)
Financiamento Aumento do IPCA 2.080 1.560 1.040
* fonte: relatório FOCUS de 31/12/2020 publicado no site do Banco Central 
(www.bcb.gov.br). O CDI e o IPCA para o cenário provável (3% e 3,41%) foi 
considerado da Mediana - TOP 5 média prazo para o ano de 2021. (c) Valor 
justo e hierarquia dos ativos e passivos financeiros - Os valores justos são 
determinados com base nos preços de mercado, quando disponíveis, ou na 
falta destes, no valor presente de fluxos de caixa futuros esperados. Os valo-
res justos de equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e outros ativos 
e passivos financeiros são equivalentes ou não diferem significativamente de 
seus valores contábeis. A hierarquia dos valores justos dos ativos e passivos 
financeiros registrados em base recorrente segue os níveis: (i) nível 1 - são 
preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos 
idênticos aos quais a entidade pode ter acesso na data de mensuração; (ii) 
nível 2 - são informações, que não os preços cotados incluídos no nível 1, 
observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; e (iii) nível 3 - 
são informações não observáveis para o ativo ou passivo. Todos os ativos e 
passivos financeiros foram classificados no nível 2 e não houve transferências 
de níveis no exercício. 24 Cobertura de seguros: A Companhia possui como 
política a contratação de seguros para cobrir eventuais sinistros, considerando 
a natureza da sua atividade. Em 31/12/2020 a Companhia possui cobertura de 
seguros de danos materiais e lucros cessantes no valor limite combinado de 
R$ 100.000, sendo o limite de R$ 63.854 de lucros cessantes. Veja nota expli-
cativa 1. 25 Coronavírus (COVID-19): (a) Contexto geral - Em 11/03/2020, 
a Organização Mundial da Saúde elevou o status do surto de Coronavírus 
(COVID19) à pandemia mundial. No Brasil, assim como em outros países do 
mundo, foram anunciadas medidas de estímulo à economia, ao crédito (in-
clusive a continuidade do ciclo de cortes nas taxas de juros, sustentada pelo 
baixo nível de inflação) e à garantia de estabilidade do setor elétrico nacional. 
(b) Medidas adotadas pela Companhia - Corporativas - • Elaboração de 
protocolos específicos para ações relacionadas ao COVID-19; • Reuniões diá-
rias por videoconferência envolvendo os membros do comitê de crises com 
acompanhamento das ações; • Comunicação semanal orientativa e de incen-
tivo à prevenção do COVID-19 através do canal de comunicação; e • Criação 
e execução de plano de contingência para o Centro de Operação e Serviço 
(redução e revezamento dos times que atuam na sala de controle principal e 
equipe de backup em isolamento e pronta para atendimento). Organizacio-
nais - • Formação de grupos de trabalho do escritório do Rio de Janeiro e ba-
ses, envolvendo 115 colaboradores com apoio do Instituto Integrato, visando 
colaborar para a sáude mental dos colaboradores do Grupo Celeo; • Adoção 
de home office (exceto para operação e manutenção – plano contingencial) - 
100% dos escritórios em home office, desde 17/03/2020; • Disponibilização de 
serviço médico 24 horas por dia através da telemedicina, com acesso gratuito 
e ilimitado para tirar dúvidas pelo celular sobre os cuidados com a família; • 
Acompanhamento das consultas pelo teleatendimento através do programa 
“Eu saúde” e monitoramento dos casos suspeitos; e • Suporte emocional do 
RH aos colaboradores que tiveram parentes afetados pela COVID-19. Ações 
externas - • Participação nas associações setoriais (ABRATE e ABSOLAR); 
• Apresentação do plano de contingência com as ações de enfrentamento do 
COVID-19 a agentes públicos; • Planejamento de ações sociais para apoio 
aos municípios ou comunidades; e • Ações junto às associações para man-
ter a segurança jurídica e regulatória no cumprimento do fluxo de caixa das 
concessões. (c) Impacto nas demonstrações financerias - Os efeitos do 
COVID-19 não registraram impactos significativos no resultado da Companhia 
para o exercício findo em 31/12/2020. Não foram percebidos impactos sobre o 
nível de inadimplência do contas a receber das concessionárias. Preventiva-
mente, a Companhia revisou seu planejamento estratégico e sensibilizou suas 
premissas para possíveis cenários de: • impacto nos índices de arrecadação 
e nos níveis de inadimplência; • redução da taxa de juros e capacidade da 
Companhia para aceder ao mercado de dívida de curto e médio prazo; e • 
ruptura na cadeia de fornecimento de materiais e serviços que impactem nos 
níveis de capex previstos para 2020. Os possíveis impactos do COVID-19 
foram baseados nas melhores estimativas da Administração, a partir da de-
claração do estado de calamidade pública pelo Governo Federal. Com base 
nessas premissas, a Companhia revisitou suas bases orçamentárias e não 
observou impactos projetados para o exercício de 2020. Diante do cenário, 
descrito anteriormente, diversas medidas de auxílio econômico e financeiro 
foram introduzidas pelos três níveis de administração da Federação Brasileira, 
com o objetivo de auxiliar as empresas na mitigação dos efeitos da pandemia, 
como a postergação do recolhimento de PIS, COFINS, FGTS e INSS. Em 
2020 a Companhia foi enquadrada no Programa de Repactuação Emergencial 
do BNB que suspendeu o pagamento dos juros durante o exercício de 2020. A 
Companhia realizou apenas o pagamento dos juros de março de 2020. Além 
da medida acima indicada, a Companhia analisará cuidadosamente qualquer 
nova diretriz de políticas governamentais em resposta à pandemia que vise 
fornecer alívio financeiro aos contribuintes. A Companhia entende que tais 
diretrizes deverão respeitar, em qualquer circunstância, o direito ao equilíbrio 
econômico-financeiro da concessão, em conformidade com o arcabouço le-
gal, as cláusulas contidas nos respectivos Contratos firmados com o Poder 
Concedente e com as diretrizes divulgadas pela ANEEL. 26 Evento subse-
quente: (a) Normalização das operações do parque fotovoltaico -  Em 
29/03/2021 o parque fotovoltaico voltou a gerar energia e em 01/04/2021, vol-
tou a operar comercialmente.
Francisco Antolin Chica Padilla Bruno Marcell S. M. Melo
Diretor Contador - CRC-RJ 111193/O-8

Relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações financeiras

Aos Acionistas e Diretores da Celeo São João do Piauí FV II S.A. - Rio de 
Janeiro - RJ - Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da Ce-
leo São João do Piauí FV II S.A. (Companhia), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31/12/2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras in-
formações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da Celeo São João do Piauí FV II S.A. em 
31/12/2020, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na se-
ção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éti-
cas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras in-
formações que acompanham as demonstrações financeiras e o relató-
rio dos auditores - A administração da Companhia é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Admi-
nistração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre 
esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, 
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 

demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria 
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com 
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Rela-
tório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos 
nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração pelas 
demonstrações financeiras - A administração é responsável pela elabora-
ção e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administra-
ção é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa rea-
lista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos au-
ditores 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 cau-
sada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas re-
levantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao lon-
go 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 dis-
torção 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 enten-
dimento 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 con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 
não mais se manter em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspon-
dentes 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 traba-
lhos. Rio de Janeiro, 11 de junho de 2021

KPMG Auditores Independentes Milena dos Santos Rosa
CRC SP-014428/O-6 F-RJ Contador CRC RJ-100983/O-7

Eve faz parceria para acelerar soluções de mobilidade aérea urbana 

A Eve Urban Air Mobility 
Solutions, Inc (Eve), da 
Embraer, e a Skyports, 

companhia líder no segmento de 
vertiportos, anunciaram nesta se-
gunda-feira uma parceria voltada 
ao desenvolvimento de soluções 
para as operações iniciais de mo-

bilidade aérea urbana (UAM) na 
Ásia e nas Américas. 

As empresas irão utilizar os 
eVTOLs, veículos elétricos de ze-
ro emissão e baixo ruído da Eve, 
bem como o software de Ges-
tão de Tráfego Aéreo Urbano 
(UATM) e os serviços de mobi-

lidade aérea urbana para desen-
volver um conceito que apoiará 
os procedimentos operacionais 
e o desenvolvimento do veículo 
e serviços, à medida que a UAM 
se aproxima dos primeiros lança-
mentos em diversos mercados ao 
redor do mundo. Este acordo am-

plia o relacionamento entre as du-
as organizações, que teve início de 
2020, quando a Eve ainda estava 
incubada na EmbraerX. 

As duas empresas já cooperam 
na criação de um conceito de 
operações com a Airservices na 
Austrália e estão atualmente co-

laborando para desenvolver ope-
rações no Reino Unido. “Nossa 
parceria com a Eve abre caminho 
para inovações ágeis em mobi-
lidade aérea urbana, acelerando 
novas iniciativas para atender à 
crescente demanda por serviços 
de eVTOL. 
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CELEO SÃO JOÃO DO PIAUÍ FV III S.A.
CNPJ nº 30.486.042/0001-45

Relatório da administração - 1. Mensagem da administração: A administração da Celeo São João do Piauí FV III S.A. (“Companhia”), em atendimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, tem a satisfação de submeter à 
apreciação dos senhores acionistas o relatório da administração e as demonstraçãos financeiras em 31/12/2020, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. 2. A Companhia: A Celeo São João do Piauí FV III S.A. (“Com-
panhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 11/04/2018 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto social a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem como 
a manutenção de redes de transmissão. Em 31/12/2020 e 2019 a Companhia é controlada pela Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“Celeo Renováveis”), subsidiária integral da Celeo Redes Brasil S.A. (“Celeo Redes”). 3. 
Principais acontecimentos no exercício: (a) Finalização da construção do parque fotovoltaico - As obras foram concluídas em março de 2020 e a entrada em operação comercial aconteceu em abril de 2020. No exercício de 2020 a 
Companhia operou vendas no ambiente de comercialização livre e no ambiente de curto prazo da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). (b) Financiamento - Durante o exercício, a Companhia recebeu o montante de 
R$ 15.300 mil referente ao contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil. Em virtude do cenário de pandemia, em 2020 a Companhia foi enquadrada no Programa de Repactuação Emergencial do BNB que suspendeu o 
pagamento dos juros durante o exercício de 2020. A Companhia realizou apenas o pagamento dos juros de março de 2020. (c) Sinistro no parque fotovoltáico - Em julho de 2020 ocorreu um incêndio nos transformadores de evacuação 
de energia das usinas no parque fotovoltaico, ocasionando a paralização temporária das atividades da Companhia. A Companhia possui contrato de seguro referente às suas usinas fotovoltaicas de danos materiais e lucros cessantes no 
valor limite combinado de R$ 100.000 mil sendo o limite de R$ 63.854 mil para lucros cessantes. O seguro foi acionado e está em fase final de revisão pela seguradora. Em 31/12/2020 o valor em revisão pela seguradora é de R$ 36.080 
mil. (d) Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) - Durante o exercício findo em 31/12/2020 a Companhia recebeu o valor total de R$ 1.530 mil (R$ 104.824 mil em 2019) a título de adiantamento para futuro aumento de 
capital. 4. Governança corporativa: As práticas de governança da Companhia buscam fornecer informações aos seus acionistas com qualidade e transparência. (a) Diretoria - A Companhia é administrada por 4 (quatro) diretores, com 
mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo eleitos pelos acionistas. Compete aos diretores, entre outros, a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. 5. Declaração da Diretoria: Em cumprimento 
às disposições legais e estatutárias, os membros da diretoria, declaram que revisaram, discutiram e concordam acerca das demonstrações financeiras da Companhia e com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31/12/2020.

Balanços patrimoniais - Em 31 de dezembro - (em milhares de Reais)

Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro 
(em milhares de Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)

Demonstrações do resultado abrangente 
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Nota 2020 2019
Caixa e equivalentes de caixa 8 76 13.165
Contas a receber 10 1.909 -
Impostos e contribuições a recuperar 84 22
Despesas antecipadas 64 99
Outros ativos 3 -
Total do ativo circulante 2.136 13.286
Contas a receber de partes relacionadas 23 (b) 85.749 -
Título e valores mobiliários 9 1.781 1.351
Total do realizável a longo prazo 87.530 1.351
Direito de uso 11 (a) 5.687 5.554
Imobilizado 12 141.639 190.607
Total do imobilizado 147.326 196.161
Total do ativo não circulante 234.857 197.512
Total do ativo 236.992 210.798
Fornecedores 13 52.883 40.173
Financiamento 14 341 136
Impostos e contribuições a recolher 15 1.508 1.538
Passivo de arrendamento 11 (b) 538 538
Outros passivos 12 -
Total do passivo circulante 55.283 42.385
Financiamento 14 66.888 49.094
Passivo de arrendamento 11 (b) 5.690 5.437
ICMS a recolher 16 5.923 5.884
Adiant. para futuro aumento de capital 23 (a) 66.318 65.788
Total do passivo não circulante 144.819 126.203
Total dos passivos 200.102 168.588
Capital social 18 (a) 43.243 43.243
Prejuizos acumulados (6.353) (1.033)
Total do patrimônio líquido 36.890 42.210
Total do passivo e patrimônio líquido 236.993 210.798

Nota 2020 2019
Receita operacional líquida 19 12.114 -
Pessoal (291) -
Material (23) -
Serviços de terceiros (237) -
Compra de energia 20 (7.357) -
Tarifa de uso do sistema de transmissão 21 (1.334) -
Depreciação 12 (3.151) -
Outros (380) -
Custos operacionais (12.773) -
Prejuízo bruto (659) -
Serviços de terceiros (133) (86)
Arrendamento - depreciação (169) (162)
Outros (168) (130)
Despesas operacionais (470) (378)
Resultado antes das despesas financeiras (1.129) (378)
Receitas financeiras 32 15
Despesas financeiras (3.849) (349)
Despesas financeiras líquidas 22 (3.817) (334)
Resultado antes dos impostos (4.946) (712)
Imposto de renda e contribuição social correntes (374) (6)
Imposto de renda e contribuição social 23 (374) (6)
Prejuízo do exercício (5.320) (718)
Resultado por ação
Resultado por ação - básico e diluído (em R$) (0,12) (0,02)

2020 2019
Prejuízo do exercício (5.320) (718)
Outros resultados abrangentes - -
Prejuízo do exercício (5.320) (718)

Fluxo de caixa das atividades operacionais Nota 2020 2019
Prejuízo do exercício (5.320) (718)
Ajustes para:
- Depreciação - direito de uso 169 162
- Depreciação 12 3.151 -
- Juros e amotização do custo sobre financiamentos 3.221 -
- Arrendamento - juros 627 -

1.848 (556)
Variações em:
- Concessionárias e permissionárias 10 (1.909) -
- Impostos e contribuições a recuperar (62) (21)
- Despesas antecipadas 35 123
- Outros ativos (3) -
- Fornecedores 12.710 35.639
- Impostos e contribuições a recolher (30) 1.526
- ICMS a recolher 16 39 5.884
- Financiamento - pagamento de juros (1.183) (138)
- Outros passivos (2) -
Caixa líquido proveniente 
 das atividades operacionais 11.443 42.457
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Titulos e valores mobiliários 9 (430) (1.351)
Imobilizado 12 (39.932) (182.065)
Caixa líquido utilizado 
 nas atividades de investimento (40.362) (183.416)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Financiamento - captação 14 15.300 49.800
Mútuo - captação 24 (d) - 21.527
Mútuo - liquidação 24 (d) - (22.133)
Adiantamento para futuro aumento de capital 24 (a) 530 104.024
Caixa líquido proveniente 
 nas atividades de financiamento 15.830 153.218
Redução (aumento) em caixa 
 e equivalentes de caixa (13.089) 12.259
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 13.165 906
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 76 13.165

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital Social Prejuízos 
acumuladosNota Subscrito A integralizar Integralizado Total

Saldo em 31 de dezembro de 2018 43.243 (43.143) 100 (315) (215)
Integralização de capital 18 (a) - 43.143 43.143 - 43.143
Prejuízo do exercício - - - (718) (718)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 43.243 - 43.243 (1.033) 42.210
Prejuízo do exercício - - - (5.320) (5.320)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 43.243 - 43.243 (6.353) 36.890

1 Contexto operacional: A Celeo São João do Piauí FV III S.A. (“Compa-
nhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 11/04/2018 e está esta-
belecida na cidade Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto social a 
geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem como a 
manutenção de redes de transmissão. Durante o exercício findo em 31/12/2020 
a Companhia concluiu as obras e a entrada em operação comercial aconteceu 
em abril de 2020. Em julho de 2020 ocorreu um incêndio nos transformadores 
de evacuação de energia das usinas no parque fotovoltaico, ocasionando a 
paralização temporária das atividades da Companhia. A Companhia possui 
contrato de seguro referente às suas usinas fotovoltaicas de danos materiais 
e lucros cessantes no valor limite combinado de R$ 100.000 mil sendo o limite 
de R$ 63.854 mil para lucros cessantes. O seguro foi acionado e está em fase 
final de revisão pela seguradora. Em 31/12/2020 o valor em revisão pela se-
guradora é de R$ 36.080, considerando as seis geradoras listas na nota expli-
cativa 1.1. A Companhia apresenta capital circulante negativo de R$ 53.147 
em 31/12/2020 (R$ 29.099 em 31/12/2019) devido, principalmente, ao sinistro 
citado anteriormente. Em decorrência da indisponibilidade da operação, a 
Companhia suspendeu o pagamento dos saldos a pagar da obra, com respal-
do legal da cláusula de contratos com fornecedores que possibilitam reter par-
te do saldo devedor até a regularização da capacidade de geração de energia. 
Em virtude do cenário de pandemia, a Companhia foi enquadrada no Progra-
ma de repactuação emergêncial do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) e 
teve o pagamento do principal suspenso durante o exercício de 2020. Adicio-
nalmente, a Companhia conta com o aporte de capital dos acionistas para a 
operacionalização do negócio. Em 31/12/2020 e 2019 a Companhia é contro-
lada pela Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“Celeo Renováveis”), 
subsidiária integral da Celeo Redes Brasil S.A. (“Celeo Redes”). 1.1 Outorga 
- A Companhia saiu vencedora no Leilão nº 001/2018 e firmou o contrato de 
Outorga (“Contrato”) com o Ministério de Minas e Energia em 18/09/2018. O 
contrato tem como objetivo a implantação e exploração da Central Geradora 
Fotovoltaica Etesa 17 São João do Piaui III. O empreendimento possui 29.976 
kW de capacidade instalada e 8.400 kW médios de garantia física de energia, 
constituída por vinte e uma unidades geradoras de 1.364 kW e uma unidade 
geradora de 1.332 kW. A energia elétrica produzida pela Companhia destina-
-se a comercialização na modalidade de Produção Independente de Energia 
Elétrica. O Contrato prevê a implementação do sistema de transmissão de 
interesse restrito da usina UFV Etesa 17 São João do Piauí III constituído de 
uma substação elevadora de 34,5/500 kV junto a Central Geradora, e uma li-
nha em 500 kV com aproximadamente onze quilômetro de extensão, em cir-
cuito simples, interligado a subestação elevadora à subestação São João do 
Piauí. O Contrato foi assinado no dia 18/09/2018 e tem vigência de 35 anos. 
As obras foram concluídas em março de 2020 e a entrada em operação co-
mercial aconteceu em abril de 2020. As demais empresas que fazem parte do 
paque fotovoltaico são: (a) Celeo São João do Piauí FV I S.A. (SJP I); (b) 
Celeo São João do Piauí FV II S.A. (SJP II); (c) Celeo São João do Piauí FV 
IV S.A. (SJP IV); (d) Celeo São João do Piauí FV V S.A. (SJP V); e (e) Celeo 
São João do Piauí FV IV S.A. (SJP IV). 2 Base de preparação: Declaração 
de conformidade - As demonstrações financeiras foram preparadas de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A emissão das demonstra-
ções financeiras foi autorizada pela diretoria em 11/06/2021. Detalhes sobre 
as principais políticas contábeis da Companhia está apresentadas na nota 
explicativa 6. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem 
àquelas utilizadas pela administração na sua gestão. 3 Moeda funcional e 

moeda de apresentação: Estas demonstrações financeiras estão apresenta-
das em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos foram 
arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra 
forma. 4 Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas demons-
trações financeiras, a Administração utilizou estimativas e julgamentos que 
afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados dos ativos, 
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas es-
timativas. As estimativas e julgamentos são revisadas de forma contínua. As 
revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. (a) Nota expli-
cativa 12 - Imobilizado - (a.1) Depreciação - A depreciação é calculada para 
amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus valores resi-
duais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos 
itens. (a.2) Teste por redução ao valor recuperável - Devido ao sinistro ocor-
rido no parque fotovoltaico, conforme nota explicativa 12, a Administração rea-
lizou o teste por redução ao valor recuperável. O valor recuperável da unidade 
geradora de caixa (UGC) foi estimado com base no valor presente dos fluxos 
de caixa futuros esperados (valor em uso) da UGC. O valor recuperável esti-
mado da UGC foi maior que o seu valor contábil e, portanto, nenhuma provi-
são para redução ao valor recuperável foi reconhecida. 5 Base de mensura-
ção: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo 
histórico, com exceção de determinados instrumentos financeiros mensura-
dos ao valor justo por meio do resultado. 6 Principais políticas contábeis: A 
Companhia aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consis-
tente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras, 
salvo indicado ao contrário. 6.1 Instrumentos financeiros - (a) Reconheci-
mento e mensuração incial - O grupo de contas a receber e os títulos de 
dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que foram origina-
dos. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicial-
mente quando a Companhia se torna parte das disposições contratuais do 
instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de 
clientes sem um componente de financiamento significativo) ou passivo finan-
ceiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não 
mensurado ao valor justo por meio do resultado (VJR), os custos de transação 
que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a re-
ceber de clientes sem um componente significativo de financiamento é men-
surado inicialmente ao preço da operação. (b) Classificação e mensuração 
subsequente - i. Ativos financeiros - No reconhecimento inicial, um ativo fi-
nanceiro é classificado como mensurado: (i) ao custo amortizado; (ii) ao valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) - instrumento de 
dívida; (iii) ao VJORA - instrumento patrimonial; ou (iv) ao VJR. Os ativos fi-
nanceiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento ini-
cial, a não ser que a Companhia mude o modelo de negócios para a gestão de 
ativos financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros afetados são re-
classificados no primeiro dia do período de apresentação posterior à mudança 
no modelo de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado 
se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensura-
do ao VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja 
manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e (ii) seus 
termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são rela-
tivos somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em 
aberto. Um instrumento de dívida é mensurado ao VJORA se atender ambas 
as condições a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: (i) é 
mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo 
recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos finan-
ceiros; e (ii) seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de 
caixa que são apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor principal 
em aberto. No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento 
patrimonial que não seja mantido para negociação, a Companhia pode optar 
irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no valor justo do 
investimento em ORA. Essa escolha é feita investimento por investimento. 
Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo 
amortizado ou ao VJORA, conforme descrito acima, são classificados como 
ao VJR. No reconhecimento inicial, a Companhia pode designar de forma irre-
vogável um ativo financeiro que de outra forma atenda os requisitos para ser 
mensurado ao custo amortizado ou ao VJORA como ao VJR se isso eliminar 
ou reduzir significativamente um descasamento contábil que de outra forma 
surgiria. ii. Ativos financeiros - avaliação do modelo de negócios - A Com-
panhia realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um 
ativo financeiro é mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira 
pela qual o negócio é gerido e as informações são fornecidas à Administração. 
As informações consideradas incluem: (i) as políticas e objetivos estipulados 
para a carteira e o funcionamento prático dessas políticas. Eles incluem a 
questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a obtenção 
de receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil de 
taxa de juros, a correspondência entre a duração dos ativos financeiros e a 
duração de passivos relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realiza-
ção de fluxos de caixa por meio da venda de ativos; (ii) como o desempenho 
da carteira é avaliado e reportado à Administração da Companhia; (iii) os ris-
cos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e o ativo financeiro 
mantido naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos são 
gerenciados; (iv) como os gerentes do negócio são remunerados - por exem-
plo, se a remuneração é baseada no valor justo dos ativos geridos ou nos 
fluxos de caixa contratuais obtidos; e (v) a frequência, o volume e o momento 
das vendas de ativos financeiros nos períodos anteriores, os motivos de tais 
vendas e suas expectativas sobre vendas futuras. As transferências de ativos 
financeiros para terceiros em transações que não se qualificam para o desre-
conhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente com o 
reconhecimento contínuo dos ativos da Companhia. Os ativos financeiros 
mantidos para negociação ou gerenciados com desempenho avaliado com 
base no valor justo são mensurados ao valor justo por meio do resultado. iii. 
Ativos financeiros - avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais 
são somente pagamentos de principal e de juros - Para fins dessa avalia-
ção, o ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo financeiro no reconhe-
cimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma contraprestação pelo valor 
do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em 
aberto durante um determinado período de tempo e pelos outros riscos e cus-
tos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos adminis-
trativos), assim como uma margem de lucro.A Companhia considera os ter-
mos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa contratuais 
são somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre 
se o ativo financeiro contém um termo contratual que poderia mudar o mo-
mento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que ele não atende-
ria essa condição. Ao fazer essa avaliação, a Companhia considera: (i) even-
tos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de caixa; (ii) 
termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis; (iii) o 
pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e (iv) os termos que limitam o aces-
so da Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos (por exemplo, basea-
dos na performance de um ativo). O pagamento antecipado é consistente com 
o critério de pagamentos do principal e juros caso o valor do pré-pagamento 
represente, em sua maior parte, valores não pagos do principal e de juros 
sobre o valor do principal pendente - o que pode incluir uma compensação 
razoável pela rescisão antecipada do contrato. Além disso, com relação a um 
ativo financeiro adquirido por um valor menor ou maior do que o valor nominal 
do contrato, a permissão ou a exigência de pré-pagamento por um valor que 
represente o valor nominal do contrato mais os juros contratuais (que também 
pode incluir compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato) acu-
mulados (mas não pagos) são tratadas como consistentes com esse critério 
se o valor justo do pré-pagamento for insignificante no reconhecimento inicial. 
iv. Ativos financeiros - mensuração subsequente e ganhos e perdas - iv.1 
Ativos financeiros a VJR - Esses ativos são mensurados subsequentemente 
ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é 
reconhecido no resultado. iv.2 Ativos financeiros ao custo amortizado - Esses 
ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o 
método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por im-
pairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são 
reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento 
é reconhecido no resultado. iv.3 Instrumentos de dívida a VJORA - Esses ati-
vos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A receita de juros cal-
culada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e im-
pairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são reco-
nhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é 
reclassificado para o resultado. iv.4 Instrumentos patrimoniais a VJORA - Es-
ses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. Os dividendos 
são reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividendo repre-
sente claramente uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros 
resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são reclassificados 
para o resultado. v. Passivos financeiros - classificação, mensuração sub-
sequente e ganhos e perdas - Os passivos financeiros foram classificados 
como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro é 
classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for 
classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for designa-
do como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao 
VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é 
reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente 
mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A 
despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. 
Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no 
resultado. (c) Desreconhecimento - i. Ativos financeiros - A Companhia 
desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de 
caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos contra-
tuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro 
em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da 
titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual a Companhia nem 

transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titu-
laridade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo finan-
ceiro. A Companhia realiza transações em que transfere ativos reconhecidos 
no balanço patrimonial, mas mantém todos ou substancialmente todos os ris-
cos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos financeiros 
não são desreconhecidos. ii. Passivos financeiros - A Companhia desreco-
nhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, can-
celada ou expira. A Companhia também desreconhece um passivo financeiro 
quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado 
são substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro 
baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo. No desreconhe-
cimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e 
a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo 
caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. (d) Compensação 
- Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apre-
sentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia te-
nha atualmente um direito legalmente executável de compensar os valores e 
tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e 
liquidar o passivo simultaneamente. (e) Instrumentos financeiros derivati-
vos - A companhia não operou qualquer tipo de instrumentos financeiros deri-
vativos nos exercícios apresentados. 6.2 Caixa e Equivalentes de Caixa - 
Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários à vista e 
aplicações financeiras de curto prazo. São operações de alta liquidez, sem 
restrição de uso, prontamente conversíveis em um montante conhecido de 
caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. 6.3 Imo-
bilizado - (a) Reconhecimento e mensuração - Itens do imobilizado são 
mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, que inclui os 
custos dos empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação acumulada e 
quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (“impair-
ment”) acumuladas. (b) Custos subsequentes - Custos subsequentes são 
capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros 
associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. (c) Depreciação 
- A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobiliza-
do, líquido de seus valores residuais estimados, utilizando o método linear 
baseado na vida útil estimada dos itens. A depreciação é reconhecida no re-
sultado. As vida úteis estimadas do ativo imobilizado são: (a) central fotovoltai-
ca - 30 anos; e (b) Instalações - que é composto por (b.1) terreno - não são 
depreciados; (b.2) edificações - 30 anos; (b.3) veículos - 7 anos; e (b.4) mó-
veis e utensílios - 16 anos. 6.4 Ajuste a valor presente de ativos e passivos 
- Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados monetaria-
mente e ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos 
e passivos monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado, se 
considerado relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em 
conjunto. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor 
presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais 
e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos 
e passivos. Com base nas análises efetuadas e na melhor estimativa da admi-
nistração da Companhia. 6.5 Imposto de renda e contribuição social - O 
imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) 
do exercício corrente são calculados com base nas alíquotas de 15%, acres-
cidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para 
imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre 
o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base ne-
gativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. A Com-
panhia determinou que, quando aplicável, os juros e multas relacionados ao 
imposto de renda e à contribuição social, incluindo tratamentos fiscais incer-
tos, não atendem a definição de imposto de renda e portanto são contabiliza-
dos de acordo com o CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes. (a) Despesas de imposto de renda e contribuição social 
correntes - A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber 
estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste 
aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos 
impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial 
como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos 
impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas 
a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos 
decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos fiscais correntes são 
compensados somente se certos critérios forem atendidos. 6.6 Provisões - As 
provisões são reconhecidas em função de um evento passado quando há uma 
obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e 
se for provável a exigência de um recurso econômico para liquidar esta obri-
gação. Quando aplicável, as provisões são apuradas por meio do desconto 
dos fluxos de desembolso de caixa futuros esperados a uma taxa que consi-
dera as avaliações atuais de mercado e os riscos específicos para o passivo. 
6.7 Provisão para perda de crédito esperada - A provisões para perda de 
crédito esperada (“PCE”), quando aplicável, é reconhecida em valor conside-
rado suficiente pela Administração para cobrir as perdas na realização do con-
tas a receber, cuja recuperação é considerada improvável. A Companhia pos-
sui políticas para cálculo da provisão para perdas esperadas de créditos de 
liquidação duvidosa cuja metodologia tem como premissa de provisionamento 
o histórico do comportamento de pagamento dos clientes, baseado na expe-
riência histórica das perdas efetivas. As baixas de títulos a receber para per-
das são efetuadas após esgotadas todas as ações de cobrança administrati-
va. Em 31/12/2020 a Companhia não possui provisão para PCE. 6.8 Receita 
- A receita é reconhecida quando o controle de cada obrigação de desempe-
nho é transferido para o cliente e podem ser mensurados de forma confiável. 
A receita é mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a rece-
ber pela entrega de energia elétrica gerada a partir da fonte solar fotovoltaica. 
A receita é apresentada líquida dos impostos, abatimentos, descontos e das 
variáveis citadas. A Companhia opera atualmente no ambiente de contratação 
livre (ACL), onde a comercialização de energia ocorre por meio de livre nego-
ciação de preços e condições entre as partes, por meio de contratos bilaterais. 
Adicionalmente, a Companhia comercializa a produção excedente, quando 
ocorre, no ambiente de curto prazo da CCEE onde a energia é negociada pelo 
Preço de Liquidação da Diferenças (PLD). Os valores são reconhecidos pelo 
valor justo da contraprestação a receber no momento em que a transação 
ocorre. 6.9 Receitas e despesas financeiras - A receita e a despesa de juros 
são reconhecidas no resultado pelo método dos juros efetivos. A taxa de juros 
efetiva é a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos 
em caixa futuros estimados ao longo da vida esperada do instrumento finan-
ceiro ao: (i) valor contábil bruto do ativo financeiro; ou (ii) ao custo amortizado 
do passivo financeiro. No cálculo da receita ou da despesa de juros, a taxa de 
juros efetiva incide sobre o valor contábil bruto do ativo (quando o ativo não 
estiver com problemas de recuperação) ou ao custo amortizado do passivo. 
No entanto, a receita de juros é calculada por meio da aplicação da taxa de 
juros efetiva ao custo amortizado do ativo financeiro que apresenta problemas 
de recuperação depois do reconhecimento inicial. Caso o ativo não esteja 
mais com problemas de recuperação, o cálculo da receita de juros volta a ser 
feito com base no valor bruto. 7 Novas normas e interpretações ainda não 
efetivas: Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados 
após 1º/01/2020. A Companhia não adotou essas normas na preparação des-
tas demonstrações financeiras. (a) Contratos Onerosos - custos para cum-
prir um contrato (alterações ao CPC 25) - As alterações especificam quais 
os custos que uma entidade inclui ao determinar o custo de cumprimento de 
um contrato com o objetivo de avaliar se o contrato é oneroso. As alterações 
aplicam-se a períodos anuais com início em ou após 1º/01/2022 para contra-
tos existentes na data em que as alterações forem aplicadas pela primeira 
vez. Na data da aplicação inicial, o efeito cumulativo da aplicação das altera-
ções é reconhecido como um ajuste do saldo de abertura em lucros acumula-
dos ou outros componentes do patrimônio líquido, conforme apropriado. Os 
comparativos não são reapresentados. A Companhia determinou que todos os 
contratos existentes em 31/12/2020 serão concluídos antes das alterações 
entrarem em vigor. (b) Reforma da taxa de juros de referência - Fase 2 
(alterações ao CPC 48, CPC 38, CPC 40, CPC 11 e CPC 06) - As alterações 
tratam de questões que podem afetar as demonstrações financeiras como 
resultado da reforma da taxa de juros de referência, incluindo os efeitos de 
mudanças nos fluxos de caixa contratuais ou relações de hedge decorrentes 
da substituição da taxa de juros de referência por uma taxa de referência al-
ternativa. As alterações fornecem expediente prático para certos requisitos do 
CPC 48, CPC 38, CPC 40, CPC 11 e CPC 06 relacionados a: (i) mudanças na 
base de determinação dos fluxos de caixa contratuais de ativos financeiros, 
passivos financeiros e passivos de arrendamento; e (ii) contabilidade de hed-
ge. i. Mudança na base para determinação dos fluxos de caixa - As altera-
ções exigirão que uma entidade contabilize a alteração na base de determina-
ção dos fluxos de caixa contratuais de um ativo financeiro ou passivo financei-
ro que é exigida pela reforma da taxa de juros de referência atualizando a taxa 
de juros efetiva do ativo financeiro ou passivo financeiro. A Companhia está 
acompanhando as discussões e até o momento não identificou a possibilidade 
de impactos significativos. ii. Contabilidade de hedge - As alterações forne-
cem exceções aos requerimentos de contabilidade de hedge nas seguintes 
áreas: (ii.1) Permitir a alteração da designação de uma relação de hedge para 
refletir as mudanças que são exigidas pela reforma; (ii.2) Quando um item 
objeto de hedge em um hedge de fluxo de caixa é alterado para refletir as 
mudanças exigidas pela reforma, o valor acumulado na reserva de hedge de 
fluxo de caixa será considerado com base na taxa de referência alternativa na 
qual os fluxos de caixa futuros objeto de hedge estão determinados; (ii.3) 
Quando um grupo de itens é designado como um item objeto de hedge e um 
item da Companhia é alterado para refletir as mudanças que são exigidas pela 
reforma, os itens objeto de hedge são alocados a subgrupos com base nas 
taxas de referência que estão sendo objeto de hedge; (ii.4) Se uma entidade 
espera razoavelmente que uma taxa de referência alternativa será separada-
mente identificável dentro de um período de 24 meses, ela não está proibida 
de designar a taxa como um componente de risco não contratualmente espe-
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cificado se não for separadamente identificável na data de designação. Em 
31/12/2020, a Companhia não possui hedges. iii. Divulgação - As alterações 
exigirão que a Companhia divulgue informações adicionais sobre a exposição 
da entidade a riscos decorrentes da reforma da taxa de juros de referência e 
atividades de gestão de risco relacionadas. iv. Transição - Caso aplicável, a 
Companhia planeja aplicar as alterações a partir de 01/01/2021. A aplicação 
não terá impacto nos montantes reportados para 2020 ou períodos anteriores. 
(c) Outras normas - Não se espera que as seguintes normas novas e altera-
das tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Com-
panhia: (i) Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 (alteração ao 
CPC 06); (ii) Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao 
CPC 27); (iii) Referência à Estrutura Conceitual (Alterações ao CPC 15); (iv) 
Classificação do Passivo em Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 
26); e (v) IFRS 17 Contratos de Seguros.
8 Caixa e equivalentes de caixa 2020 2019
Conta corrente 38 5
Aplicações automáticas 38 -
Operações compromissadas - 13.160

76 13.165
A redução apresentada no exercício refere-se aos custos para aquisição de 
imobilizado. 9 Títulos e valores mobiliários: Para fins de garantia da ope-
ração do contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil, a 
Companhia precisa manter durante todo o período de amortização do finan-
ciamento, recursos em uma conta denominada “Conta Reserva”, valores equi-
valentes a 2,70% do saldo total do financiamento. Em 31/12/2020 a totalidade 
dos recursos estão aplicados no fundo de investimento “BNB Conta Reserva 
FIC FI Renda Fixa Referenciado DI” do banco BNB. A Composição da carteira 
está dividida em títulos públicos federais e operações compromissadas. A ren-
tabilidade do fundo (líquida de despesas, mas não de impostos) no exercício 
findo em 2020 foi de 1,32% (4,92% em 31/12/2019).
10 Contas a receber 2020 2019
A vencer 1.472 -
Acima de 3 meses 437 -

1.909 -
11 Direito de uso e passivo de arrendamento: A Companhia possui contrato 
de arrendamento referente ao terreno do parque fotovoltaico com duração de 
35 anos.
(a) Direito de uso
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 5.554 5.554
Adoção inicial em 1° de janeiro de 2019 - 5.502
Depreciação (169) (162)
Remensuração do contrato 302 214
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 5.687 5.554
(b) Passivo de arrendamento 2020 2019
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 5.975 5.975
Adoção inicial em 1° de janeiro de 2019 - 5.801
Juros 627 607
Contraprestação paga (676) (647)
Remensuração do contrato 302 214
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 6.228 5.975
A segregação entre circulante e não circulante está detalhada abaixo.

2020 2019
Circulante 538 538
Não circulante 5.690 5.437

6.228 5.975
O vencimento das parcelas do passivo de arrendamento está detalhado abai-
xo:

2020
Menos de um ano 677
Entre um e cinco anos 2.707
Mais de cinco anos 2.844

6.228

12 Imobilizado

Central 
Fotovol-

taica
Insta-
lações

Bens em 
constru-

ção Total
Em 31 de dezembro de 2018 - - 8.542 8.542
Adições - - 182.065 182.065
Em 31 de dezembro de 2019 - - 190.607 190.607
Adições - - 39.932 39.932
Transferência devido 
 a entrada em operação 141.091 3.699 (144.790) -
Transferência de 
 parte relacionada (a) - - (85.749) (85.749)
Depreciação (3.096) (55) - (3.151)
Em 31 de dezembro de 2020 137.995 3.645 - 141.639
(a) Refere-se aos custos para a construção da linha de transmissão e da 
subestação coletora que são compartilhados com as demais empresas do 
parque fotovoltaico. Veja nota explicativa 23 (b). Devido ao sinistro ocorrido, 
a Companhia testou o valor recuperável do parque fotovoltaico e não foram 
identificados indicativos que pudessem gerar dúvidas que os ativos possam 
estar registrados por valores acima ao de sua recuperação.
13 Fornecedores 2020 2019
Materiais e serviços 18.870 6.836
Parte relacionada (a) 34.013 33.337

52.883 40.173
(a) Veja nota explicativa 24 (c).
14 Financiamento
Financiamento 49.975 -
Custo de transação (745) -
Em 31 de dezembro de 2019 e 11/04/2018 - -
Captação 15.300 49.800
Custo de transação - (778)
Juros 3.852 313
Amortização - juros (1.183) (138)
Amortização - custo de transação 30 33
Financiamento (a) 67.943 49.975
Custo de transação (b) (714) (745)
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 67.229 49.230
(a) No dia 20/12/2018 a Companhia assinou contrato de financiamento com 
o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), destinado à construção do em-
preendimento fotovoltaico. O valor total do financiamento é de R$ 67.480. 
Em 31/12/2020 o BNB havia desembolsado o montante total de R$ 65.100 
(R$49.800 em 31 de dezembro de 2019). Sobre a dívida incide a Taxa de 
Juros dos Fundos Constitucionais (TFC) e Juros Básicos Fixos (JBF) à taxa 
de 2,5707% a.a.. Os juros remuneratórios são pagos trimestralmente entre 
dezembro de 2018 a julho de 2022 e mensalmente a partir de agosto de 2022, 
juntamente com as prestações do principal, até a data do vencimento em ja-
neiro de 2039. Devido ao cenário de pandemia, em 2020 a Companhia foi en-
quadrada no Programa de Repactuação Emergencial do BNB que suspendeu 
o pagamento dos juros durante o exercício de 2020. A Companhia realizou 
apenas o pagamento dos juros de março de 2020. A segregação entre circu-
lante e não circulante está detalhada abaixo.

2020 2019
Circulante 341 136
Não circulante 66.888 49.094

67.229 49.230
O vencimento das parcelas reconhecidas no não circulante está detalhado 
abaixo:

2020
Em 2022 1.706
Em 2023 4.093
Em 2024 3.752
A partir de 2025 57.337

66.888
O contrato de financiamento possui cláusula (as principais estão citadas a 
seguir) de vencimento antecipado, exigindo o imediato pagamento da dívida, 
caso a Companhia: (a) Deixe de cumprir qualquer obrigação estabelecida no 
contrato e não sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis para as obrigações 
precuniárias ou 30 (trinta) dias corridos para as obrigações pecuniárias; (b) 
Sofra protesto de dívida líquida e certa, superior a R$ 5.000; (c) Uma vez 
efetivada sua entrada em operação comercial, suspender suas atividades por 
mais de 60 (sessenta) dias; (d) Venha a ser declarada impedido, por normas 
do Banco Central do Brasil, de participar de operações de crédito; (e) Remo-
va os bens financiados, bem como gravar, alienar, arrendar, ceder, transferir 

de qualquer forma em favor de terceiros os bens financiados ou os imóveis 
nos quais tenham sido incorporados, exceto para a constituição de garantias 
em favor dos bancos que irão emitir a Fiança Bancária; (f) Peça recuperação 
judicial, ou for decretada a sua falência; e (g) Altere o controle acionário sem 
prévia e expressa anuência do BNB. Em 31/12/2020, a Companhia estava 
em conformidade com as cláusulas de vencimento antecipado. (b) Refere-se 
aos custos com comissões bancárias, honorários de advogados e consultores 
financeiros para obtenção do financiamento.
15 Impostos e contribuições a recolher 2020 2019
ICMS 761 -
IPI 255 -
ISS 70 371
Imposto de renda 119 1
Constribuição social 63 -
INSS 9 1.075
Outros 231 91

1.508 1.538
16 ICMS a recolher: No dia 07/01/2019 a Companhia obteve do Governo do 
Estado do Piauí o credenciamento para operar no amparo do regime especial 
previsto no Decreto n° 13.500, de 23/12/2008. O objeto desse decreto consite 
no diferimento do lançamento e do pagamento do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido relativamente ao diferencial de alí-
quota incidente nas operações de aquisição interestadual e de importação 
do exterior de máquinas, equipamentos e materiais destinados à captação, 
geração e transmissão de energia solar ou eólica, para incorporação ao ativo 
imobilizado de estabelecimentos beneficiários. O ICMS será pago no momen-
to da desincorporação dos bens do ativo imobilizado ou até 31/12/2034, o que 
ocorrer primeiro. 17 Provisão e passivo contingente: Em 31/12/2020 e 2019 
a Companhia não possui processos com chances prováveis e possíveis de 
perda. 18 Patrimônio líquido: (a) Capital social - Durante o exercício findo 
em 31/12/2019 a Companhia integralizou o valor total do capital aprovado de 
R$ 43.143. A integralização do capital ocorreu com a integralização do AFAC, 
conforme nota explicativa 24 (a). Em 31/12/2020 e 2019 capital social integra-
lizado é de R$ 43.243 dividido em 43.243.128 ações ordinárias nominativas e 
sem valor nominal. Todas as ações são detidas pela Celeo Renováveis.
19 Receita operacional líquida 2020 2019
Venda de energia 12.573 -
Receita bruta 12.573 -
PIS (82) -
COFINS (377) -
Deduções da receita (459) -

12.114 -
20 Compra de energia 2020 2019
Energia elétrica adquirida em ambiente 
 de contratação livre - (ACL) (a) (6.864) -
Energia elétrica adquirida por meio 
 do preço de liquidação de diferenças (PLD) (b) (493) -

(7.357) -
Devido ao sinistro ocorrido no parque fotovoltaico, a Companhia precisou 
adquirir energia para atender aos seus compromissos de venda de energia. 
(a) Energia adquirida por meio de contratos bilaterais livremente negociados, 
conforme regras e procedimentos de comercialização específicos e mais van-
tajoso em relação ao contrado PLD. (b) Energia adquirida por meio de con-
tratos  bilaterais livremente negociados, conforme regras e procedimentos de 
comercialização específicos. Neste ambiente o preço é divulgado pela CCEE, 
calculado antecipadamente, com periodicidade máxima semanal e com base 
no custo marginal de operação, limitado por preços mínimo e máximo, vigente 
para cada período de apuração e para cada submercado, pelo qual é valorada 
a energia comercializada no mercado de curto prazo. 21 Tarifa de uso do sis-
tema de transmissão (TUST): Refere-se ao custo da Companhia com a rede 
básica do Sistema Interligado Nacional (SIN). Esse custo é aplicável para as 
geradoras, distribuidoras, consumidores livres, importadores e exportadores 
de energia elétrica.
22 Despesas financeiras líquidas 2020 2019
Rendimento de aplicação financeira 31 15
Outras receitas 1 -
Receitas financeiras 32 15
Financiamento - juros (2.652) (308)
Financiamento - amortização do custo (30) -
Arrendamento - juros (627) -
Outras despesas (540) (41)
Despesas financeiras (3.849) (349)

(3.817) (334)
23 Imposto de renda 2020 2019
 e contribuição social IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Receita de venda de energia 12.573 12.573 - -
Percentual de presunção da 
 receita de venda de energia 8% 12% 8% 12%
Receita financeira 31 31 15 15
Percentual de presunção 
 da receita financeira 100% 100% 100% 100%
Base de cálculo 1.037 1.539 15 15

(235) (139) (4) (2)
24 Transações com partes relacionadas:
(a) Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC)
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 65.788 4.907
Celeo Renováveis - aporte 1.530 104.824
Celeo Renováveis - resgate (1.000) (800)
Celeo Renováveis - aumento de capital com AFAC (i) - (43.143)
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 66.318 65.788
i. Conforme nota explicativa 18 (a).
(b) Compartilhamento das instalações 2020 2019
SJP I 17.150 -
SJP II 17.150 -
SJP IV 17.150 -
SJP V 17.150 -
SJP VI 17.150 -

85.749 -
Conforme nota explicativa 12, refere-se ao reembolso dos custos para a cons-
trução da linha de transmissão e da subestação coletora que são compartilha-
dos com as demais empresas do parque fotovoltaico.
(c) Transações comerciais 2020 2019
Elecnor do Brasil Ltda. (i) 28.432 28.843
Celeo Redes (ii) 1.172 650
Celeo Redes (iii) 3.845 3.845
SJP I (iv) 113 -
SJP II (iv) 113 -
SJP IV (iv) 113 -
SJP V (iv) 113 -
SJP VI (iv) 113 -

34.013 33.337
i. Refere-se ao saldo a pagar com a Elecnor do Brasil Ltda. (Elecnor). A Elec-
nor é a responsável pela construção do parque fotovoltaico. Conforme nota 
explicativa 1, devido ao sinistro ocorrido, os pagamentos estão suspensos. ii. 
Refere-se despesas pagas pela Celeo Redes. iii. Refere-se ao AFAC realiza-
do pela Celeo Redes quando era controladora da Companhia. iv. Refere-se 
a despesas pagas pela demais geradoras. (d) Mútuo - Durante o exercício 
findo em 31/12/2019 a Companhia captou mútuo com a Elecnor do Brasil Ltda. 
no valor total de R$ 21.527. O mútuo tinha vencimento de 40 dias e juros de 
10,68% ao ano. O mútuo foi totalmente liquidado pela Companhia no mon-
tante de R$ 22.133. (e) Remuneração da administração - Em 31/12/2020 
e 2019 não houve atribuição de pagamentos realizados pela Companhia aos 
seus administradores, uma vez que os mesmos recebem um salário unifica-
do, pago pela Celeo Redes Brasil S.A. e outras afiliadas do mesmo grupo 
econômico, considerando o compartilhamento de despesas corporativas co-
muns, em virtude da atuação dos administradores em todas as empresas do 
grupo. 25 Gestão de riscos financeiros: (a) Considerações gerais e polí-
ticas - A Companhia administra seus capitais investidos para assegurar que 
possa continuar suas atividades e maximizar o retorno dos seus acionistas. 
O gerenciamento de riscos tem por objetivo identificar e analisar os riscos 
considerados relevantes pela administração, tais como (i) os riscos de capital, 
de mercado (ii), de crédito (iii) e de liquidez (iv). A Companhia não operou 
qualquer tipo de instrumento financeiro derivativo nos exercícios apresenta-
dos. i. Gestão de risco de capital - A Companhia administra seu capital com 
o objetivo de salvaguardar a continuidade de seus negócios no longo prazo, 
oferecendo retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas 

e buscando manter uma estrutura de com o objetivo de reduzir o seu custo 
de capital. Sempre que necessário para adequar sua estrutura de capital, a 
administração pode propor a revisão da política de pagamento de dividendos, 
a devolução de capital aos acionistas, a emissão de novas ações ou ainda a 
venda de ativos, dentre outras ações de adequação de estrutura de capital. ii. 
Gestão de risco de mercado - Este risco é oriundo da possibilidade da Com-
panhia incorrer em perdas devido a flutuações nas taxas de juros ou outros 
indexadores de dívida, tais como índices de preço, que impactem as despesas 
financeiras relativas a financiamentos ou o rendimento das aplicações finan-
ceiras. Atualmente, o financiamento da Companhia possui taxas pré-fixadas. 
iii. Gestão de risco de crédito - O risco de crédito refere-se à possibilidade 
da Companhia incorrer em perdas devido ao não cumprimento de obrigações 
e compromissos pelas contrapartes. iii.1 Risco de crédito das contrapar-
tes comerciais - A principal exposição a crédito é oriunda da possibilidade 
da Companhia incorrer em perdas resultantes do não-recebimento de valores 
faturados de suas contrapartes comerciais. Para reduzir este risco e auxiliar 
no gerenciamento do risco de inadimplência, a Companhia monitora o volume 
de contas a receber de clientes e realiza diversas ações de cobrança, reali-
zadas em conformidade com a regulamentação regulatória, o que inclui ainda 
a possibilidade de interrupção do fornecimento. iii.2 Risco de crédito com 
instituições financeiras - Para operações envolvendo caixa e equivalentes 
de caixa e títulos e valores mobiliários, a Companhia segue as disposições de 
sua Política de Risco de Crédito que tem como objetivo a mitigação do risco 
por meio da diversificação junto às instituições financeiras e a utilização de 
instituições financeiras consideradas de primeira linha. A Companhia realiza 
o acompanhamento da exposição com cada contraparte, sua qualidade de 
crédito e seus ratings de longo prazo publicados pelas agências de rating para 
as instituições financeiras com as quais a Companhia possui operações em 
aberto. iv. Gestão de risco de liquidez - O risco de liquidez é caracterizado 
pela possibilidade da Companhia não honrar com seus compromissos nos 
respectivos vencimentos. A Gestão financeira adotada pela Companhia busca 
constantemente a mitigação do risco de liquidez, tendo como principais pontos 
o alongamento de prazos dos financiamentos, desconcentração de vencimen-
tos e diversificação de instrumentos financeiros. O permanente monitoramen-
to do fluxo de caixa permite a identificação de eventuais necessidades de 
captação de recursos, com a antecedência necessária para a estruturação 
e escolha das melhores fontes. Nos casos em que há sobras de caixa, são 
realizadas aplicações financeiras para os recursos excedentes com base na 
política de crédito da Companhia, com o objetivo de preservar a liquidez da 
Companhia e têm como diretriz alocar ao máximo os recursos em ativos com 
liquidez diária. (b) Análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros 
- A Companhia efetua testes de análise de sensibilidade conforme requerido 
pelas normas contábeis, elaborados com base na exposição líquida às taxas 
variáveis dos instrumentos financeiros ativos e passivos em aberto no final do 
exercício findo em 31/12/2020. Na realização do teste, a Companhia assu-
me que o valor apresentado estivesse em aberto durante todo esse exercício 
apresentado. Foram preparados três cenários de análise de sensibilidade: (i) 
provável* - considera as taxas de juros futuros observados nesta data base; 
(ii) redução de 25%; e (iii) redução de 50% do cenário provável, respectiva-
mente.

Cenários
Risco (i) (ii) (iii)

Aplicação financeira Redução do CDI (1) (1) (1)
Passivo de arrendamento Aumento do IPCA 212 159 106
Financiamento Aumento do IPCA 2.317 1.738 1.158
* fonte: relatório FOCUS de 31/12/2020 publicado no site do Banco Central 
(www.bcb.gov.br). O CDI e o IPCA para o cenário provável (3% e 3,41%) foi 
considerado da Mediana - TOP 5 média prazo para o ano de 2021. (c) Valor 
justo e hierarquia dos ativos e passivos financeiros - Os valores justos são 
determinados com base nos preços de mercado, quando disponíveis, ou na 
falta destes, no valor presente de fluxos de caixa futuros esperados. Os valo-
res justos de equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e outros ativos 
e passivos financeiros são equivalentes ou não diferem significativamente de 
seus valores contábeis. A hierarquia dos valores justos dos ativos e passivos 
financeiros registrados em base recorrente segue os níveis: (i) nível 1 - são 
preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos 
idênticos aos quais a entidade pode ter acesso na data de mensuração; (ii) 
nível 2 - são informações, que não os preços cotados incluídos no nível 1, 
observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; e (iii) nível 3 - 
são informações não observáveis para o ativo ou passivo. Todos os ativos e 
passivos financeiros foram classificados no nível 2 e não houve transferências 
de níveis no exercício. 26 Cobertura de seguros: A Companhia possui como 
política a contratação de seguros para cobrir eventuais sinistros, considerando 
a natureza da sua atividade. Em 31/12/2020 a Companhia possui cobertura de 
seguros de danos materiais e lucros cessantes no valor limite combinado de 
R$ 100.000, sendo o limite de R$ 63.854 de lucros cessantes. Veja nota expli-
cativa 1. 27 Coronavírus (COVID-19): (a) Contexto geral - Em 11/03/2020, 
a Organização Mundial da Saúde elevou o status do surto de Coronavírus 
(COVID19) à pandemia mundial. No Brasil, assim como em outros países do 
mundo, foram anunciadas medidas de estímulo à economia, ao crédito (in-
clusive a continuidade do ciclo de cortes nas taxas de juros, sustentada pelo 
baixo nível de inflação) e à garantia de estabilidade do setor elétrico nacional. 
(b) Medidas adotadas pela Companhia - Corporativas - • Elaboração de 
protocolos específicos para ações relacionadas ao COVID-19; • Reuniões diá-
rias por videoconferência envolvendo os membros do comitê de crises com 
acompanhamento das ações; • Comunicação semanal orientativa e de incen-
tivo à prevenção do COVID-19 através do canal de comunicação; e • Criação 
e execução de plano de contingência para o Centro de Operação e Serviço 
(redução e revezamento dos times que atuam na sala de controle principal e 
equipe de backup em isolamento e pronta para atendimento). Organizacio-
nais - • Formação de grupos de trabalho do escritório do Rio de Janeiro e ba-
ses, envolvendo 115 colaboradores com apoio do Instituto Integrato, visando 
colaborar para a sáude mental dos colaboradores do Grupo Celeo; • Adoção 
de home office (exceto para operação e manutenção – plano contingencial) - 
100% dos escritórios em home office, desde 17/03/2020; • Disponibilização de 
serviço médico 24 horas por dia através da telemedicina, com acesso gratuito 
e ilimitado para tirar dúvidas pelo celular sobre os cuidados com a família; • 
Acompanhamento das consultas pelo teleatendimento através do programa 
“Eu saúde” e monitoramento dos casos suspeitos; e • Suporte emocional do 
RH aos colaboradores que tiveram parentes afetados pela COVID-19. Ações 
externas - • Participação nas associações setoriais (ABRATE e ABSOLAR); 
• Apresentação do plano de contingência com as ações de enfrentamento do 
COVID-19 a agentes públicos; • Planejamento de ações sociais para apoio 
aos municípios ou comunidades; e • Ações junto às associações para man-
ter a segurança jurídica e regulatória no cumprimento do fluxo de caixa das 
concessões. (c) Impacto nas demonstrações financerias - Os efeitos do 
COVID-19 não registraram impactos significativos no resultado da Companhia 
para o exercício findo em 31/12/2020. Não foram percebidos impactos sobre o 
nível de inadimplência do contas a receber das concessionárias. Preventiva-
mente, a Companhia revisou seu planejamento estratégico e sensibilizou suas 
premissas para possíveis cenários de: • impacto nos índices de arrecadação 
e nos níveis de inadimplência; • redução da taxa de juros e capacidade da 
Companhia para aceder ao mercado de dívida de curto e médio prazo; e • 
ruptura na cadeia de fornecimento de materiais e serviços que impactem nos 
níveis de capex previstos para 2020. Os possíveis impactos do COVID-19 
foram baseados nas melhores estimativas da Administração, a partir da de-
claração do estado de calamidade pública pelo Governo Federal. Com base 
nessas premissas, a Companhia revisitou suas bases orçamentárias e não 
observou impactos projetados para o exercício de 2020. Diante do cenário, 
descrito anteriormente, diversas medidas de auxílio econômico e financeiro 
foram introduzidas pelos três níveis de administração da Federação Brasileira, 
com o objetivo de auxiliar as empresas na mitigação dos efeitos da pandemia, 
como a postergação do recolhimento de PIS, COFINS, FGTS e INSS. Em 
2020 a Companhia foi enquadrada no Programa de Repactuação Emergencial 
do BNB que suspendeu o pagamento dos juros durante o exercício de 2020. A 
Companhia realizou apenas o pagamento dos juros de março de 2020. Além 
da medida acima indicada, a Companhia analisará cuidadosamente qualquer 
nova diretriz de políticas governamentais em resposta à pandemia que vise 
fornecer alívio financeiro aos contribuintes. A Companhia entende que tais 
diretrizes deverão respeitar, em qualquer circunstância, o direito ao equilíbrio 
econômico-financeiro da concessão, em conformidade com o arcabouço legal, 
as cláusulas contidas nos respectivos Contratos firmados com o Poder Conce-
dente e com as diretrizes divulgadas pela ANEEL. 28 Evento subsequente: 
(a) Normalização das operações do parque fotovoltaico - Em 29/03/2021 
o parque fotovoltaico voltou a gerar energia e em 01/04/2021, voltou a operar 
comercialmente.
Francisco Antolin Chica Padilla Bruno Marcell S. M. Melo
Diretor Contador - CRC-RJ 111193/O-8

Relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações financeiras

Aos Acionistas e Diretores da Celeo São João do Piauí FV III S.A. - Rio de 
Janeiro - RJ - Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da Celeo 
São João do Piauí FV III S.A. (Companhia), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31/12/2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras in-
formações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da Celeo São João do Piauí FV III S.A. em 
31/12/2020, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na se-
ção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éti-
cas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras in-
formações que acompanham as demonstrações financeiras e o relató-
rio dos auditores - A administração da Companhia é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Admi-
nistração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre 
esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, 
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 

demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria 
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com 
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Rela-
tório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos 
nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração pelas 
demonstrações financeiras - A administração é responsável pela elabora-
ção e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administra-
ção é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa rea-
lista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos au-
ditores 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 cau-
sada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas re-
levantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao lon-
go 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 dis-
torção 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 enten-
dimento 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 con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 
não mais se manter em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspon-
dentes 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 traba-
lhos. Rio de Janeiro, 11 de junho de 2021

KPMG Auditores Independentes Milena dos Santos Rosa
CRC SP-014428/O-6 F-RJ Contador CRC RJ-100983/O-7



13Monitor Mercantil   l  Terça-feira, 22 de junho de 2021 Financeiro

CELEO SÃO JOÃO DO PIAUÍ FV IV S.A.
CNPJ nº 30.425.445/0001-84

Relatório da administração - 1. Mensagem da administração: A administração da Celeo São João do Piauí FV IV S.A. (“Companhia”), em atendimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, tem a satisfação de submeter à 
apreciação dos senhores acionistas o relatório da administração e as demonstraçãos financeiras em 31/12/2020, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. 2. A Companhia: A Celeo São João do Piauí FV IV S.A. (“Com-
panhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 11/04/2018 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto social a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem como 
a manutenção de redes de transmissão. Em 31/12/2020 e 2019 a Companhia é controlada pela Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“Celeo Renováveis”), subsidiária integral da Celeo Redes Brasil S.A. (“Celeo Redes”). 3. 
Principais acontecimentos no exercício: (a) Finalização da construção do parque fotovoltaico - As obras foram concluídas em março de 2020 e a entrada em operação comercial aconteceu em abril de 2020. No exercício de 2020 a 
Companhia operou vendas no ambiente de comercialização livre e no ambiente de curto prazo da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). (b) Financiamento - Durante o exercício, a Companhia recebeu o montante de 
R$ 3.000 mil referente ao contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil. Em virtude do cenário de pandemia, em 2020 a Companhia foi enquadrada no Programa de Repactuação Emergencial do BNB que suspendeu o 
pagamento dos juros durante o exercício de 2020. A Companhia realizou apenas o pagamento dos juros de março de 2020. (c) Sinistro no parque fotovoltáico - Em julho de 2020 ocorreu um incêndio nos transformadores de evacuação 
de energia das usinas no parque fotovoltaico, ocasionando a paralização temporária das atividades da Companhia. A Companhia possui contrato de seguro referente às suas usinas fotovoltaicas de danos materiais e lucros cessantes no 
valor limite combinado de R$ 100.000 mil sendo o limite de R$ 63.854 mil para lucros cessantes. O seguro foi acionado e está em fase final de revisão pela seguradora. Em 31/12/2020 o valor em revisão pela seguradora é de R$ 36.080 
mil. 4. Governança corporativa: As práticas de governança da Companhia buscam fornecer informações aos seus acionistas com qualidade e transparência. (a) Diretoria - A Companhia é administrada por 4 (quatro) diretores, com 
mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo eleitos pelos acionistas. Compete aos diretores, entre outros, a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. 5. Declaração da Diretoria: Em cumprimento 
às disposições legais e estatutárias, os membros da diretoria, declaram que revisaram, discutiram e concordam acerca das demonstrações financeiras da Companhia e com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31/12/2020.

Balanços patrimoniais - Em 31 de dezembro - (em milhares de Reais)

Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro 
(em milhares de Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)

Demonstrações do resultado abrangente 
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Nota 2020 2019
Caixa e equivalentes de caixa 8 10.080 1.655
Títulos e valores mobiliários 9 (a) - 15.007
Contas a receber 10 1.844 -
Outros ativos 146 55
Total do ativo circulante 12.070 16.717
Título e valores mobiliários 9 (b) 1.621 1.523
Total do realizável a longo prazo 1.621 1.523
Imobilizado 11 123.827 88.847
Total do imobilizado 123.827 88.847
Total do ativo não circulante 125.448 90.370
Total do ativo 137.518 107.087
Fornecedores 12 17.000 6.320
Financiamentos 13 348 162
Impostos e contribuições a recolher 570 92
Total do passivo circulante 17.918 6.574
Financiamentos 13 60.551 55.321
Contas a pagar com partes relacionadas 22 (b) 17.150 -
ICMS a recolher 14 2.315 2.315
Total do passivo não circulante 80.016 57.636
Total dos passivos 97.934 64.209
Capital social 16 (a) 43.143 43.143
Prejuizos acumulados (3.559) (266)
Total do patrimônio líquido 39.584 42.877
Total do passivo e patrimônio líquido 137.518 107.087

Nota 2020 2019
Receita operacional líquida 17 10.979 -
Serviços de terceiros (19) -
Compra de Energia 18 (6.708) -
Tarifa de uso do sistema de transmissão 19 (1.350) -
Depreciação 11 (2.907) -
Outros (249) -
Custos operacionais (11.233) -
Prejuízo bruto (254) -
Serviços de terceiros (115) (77)
Outros (23) (22)
Despesas operacionais (138) (99)
Resultado antes das despesas financeiras (392) (99)
Receitas financeiras 98 11
Despesas financeiras (2.627) (158)
Despesas financeiras líquidas 20 (2.529) (147)
Resultado antes dos impostos (2.921) (246)
Corrente (372) (5)
Imposto de renda e contribuição social 21 (372) (5)
Prejuízo do exercicio (3.293) (251)
Resultado por ação
Resultado por ação - básico e diluído (em R$) (0,08) (0,01)

2020 2019
Prejuízo do exercício (3.293) (251)
Outros resultados abrangentes - -
Prejuízo do exercício (3.293) (251)

Fluxo de caixa das atividades operacionais Nota 2020 2019
Prejuízo exercício (3.293) (251)
Ajustes para:
- Depreciação 11 2.907 -
- Juros e correção monetária sobre financiamentos 13 2.467 -

2.081 (251)
Variações em:
- Títulos e valores mobiliários 15.007 (15.007)
- Contas a receber 10 (1.844) -
- Outros ativos (140) 79
- Fornecedores 10.680 2.951
- Impostos e contribuições a recolher 478 85
- ICMS a recolher (0) 2.315
- Financiamento - pagamento de juros 13 (1.376) (201)
Caixa líquido proveniente (utilizado) 
 das atividades operacionais 24.886 (10.029)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Titulos e valores mobiliários (98) (1.523)
Imobilizado 11 (19.363) (85.707)
Caixa líquido utilizado 
 nas atividades de investimento (19.461) (87.230)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Financiamento - captação 13 3.000 56.055
Mútuo - captação 22 (d) - 12.918
Mútuo - liquidação 22 (d) - (13.056)
Adiantamento para futuro aumento de capital 22 (a) - 40.066
Caixa líquido proveniente 
 das atividades de financiamento 3.000 95.983
Aumento (redução) em caixa 
 e equivalentes de caixa 8.425 (1.276)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.655 2.931
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 10.080 1.655

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital Social Prejuízos 
acumuladosNota Subscrito A integralizar Integralizado Total

Saldo em 31 de dezembro de 2018 43.243 (43.143) 100 (15) 85
Integralização de capital 16 (a) - 43.043 43.043 - 43.043
Prejuizo do exercício - - - (251) (251)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 43.243 (100) 43.143 (266) 42.877
Prejuizo do exercício - - - (3.293) (3.293)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 43.243 (100) 43.143 (3.559) 39.584

1 Contexto operacional: A Celeo São João do Piauí FV IV S.A. (“Compa-
nhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 11/04/2018 e está esta-
belecida na cidade Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto social a 
geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem como a 
manutenção de redes de transmissão. Durante o exercício findo em 31/12/2020 
a Companhia concluiu as obras e a entrada em operação comercial aconteceu 
em abril de 2020. Em julho de 2020 ocorreu um incêndio nos transformadores 
de evacuação de energia das usinas no parque fotovoltaico, ocasionando a 
paralização temporária das atividades da Companhia. A Companhia possui 
contrato de seguro referente às suas usinas fotovoltaicas de danos materiais e 
lucros cessantes no valor limite combinado de R$ 100.000 mil sendo o limite 
de R$ 63.854 mil para lucros cessantes. O seguro foi acionado e está em fase 
final de revisão pela seguradora. Em 31/12/2020 o valor em revisão pela segu-
radora é de R$ 36.080, considerando as seis geradoras listas na nota explica-
tiva 1.1. A Companhia apresenta capital circulante negativo de R$ 5.849 em 
31/12/2020  devido, principalmente, ao sinistro citado anteriormente. Em de-
corrência da indisponibilidade da operação, a Companhia suspendeu o paga-
mento dos saldos a pagar da obra, com respaldo legal da cláusula de contra-
tos com fornecedores que possibilitam reter parte do saldo devedor até a regu-
larização da capacidade de geração de energia. Em virtude do cenário de 
pandemia, a Companhia foi enquadrada no Programa de repactuação emer-
gêncial do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) e teve o pagamento do 
principal suspenso durante o exercício de 2020. Adicionalmente, a Companhia 
conta com o aporte de capital dos acionistas para a operacionalização do ne-
gócio. Em 31/12/2020 e 2019 a Companhia é controlada pela Celeo Redes 
Transmissão e Renováveis S.A. (“Celeo Renováveis”), subsidiária integral da 
Celeo Redes Brasil S.A. (“Celeo Redes”). 1.1 Outorga - A Companhia saiu 
vencedora no Leilão nº 001/2018 e firmou o contrato de Outorga (“Contrato”) 
com o Ministério de Minas e Energia em 18/09/2018. O contrato tem como 
objetivo a implantação e exploração da Central Geradora Fotovoltaica Etesa 
17 São João do Piaui IV. O empreendimento possui 29.976 kW de capacidade 
instalada e 8.400 kW médios de garantia física de energia, constituída por 
vinte e uma unidades geradoras de 1.364 kW e uma unidade geradora de 
1.332 kW. A energia elétrica produzida pela Companhia destina-se a comercia-
lização na modalidade de Produção Independente de Energia Elétrica. O Con-
trato prevê a implementação do sistema de transmissão de interesse restrito 
da usina UFV Etesa 17 São João do Piauí IV constituído de uma substação 
elevadora de 34,5/500 kV junto a Central Geradora, e uma linha em 500 kV 
com aproximadamente onze quilômetro de extensão, em circuito simples, in-
terligado a subestação elevadora à subestação São João do Piauí. O Contrato 
foi assinado no dia 18/09/2018 e tem vigência de 35 anos. As obras foram 
concluídas em março de 2020 e a entrada em operação comercial aconteceu 
em abril de 2020. As demais empresas que fazem parte do paque fotovoltaico 
são: (a) Celeo São João do Piauí FV I S.A. (SJP I); (b) Celeo São João do Piauí 
FV II S.A. (SJP II); (c) Celeo São João do Piauí FV III S.A. (SJP III); (d) Celeo 
São João do Piauí FV V S.A. (SJP V); e (e) Celeo São João do Piauí FV VI S.A. 
(SJP VI). 2 Base de preparação: Declaração de conformidade - As demons-
trações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada 
pela diretoria em 11/06/2021. Detalhes sobre as principais políticas contábeis 
da Companhia está apresentadas na nota explicativa 6. Todas as informações 
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão 
sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela administração na 
sua gestão. 3 Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demons-
trações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da 
Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, 
exceto quando indicado de outra forma. 4 Uso de estimativas e julgamen-
tos: Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utili-
zou  estimativas e julgamentos que afetam a aplicação das políticas contábeis 
e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resulta-
dos reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e julgamentos são 
revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas 
prospectivamente. (a) Nota explicativa 11 - Imobilizado - (a.1) Depreciação 
- A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobiliza-
do, líquido de seus valores residuais estimados, utilizando o método linear 
baseado na vida útil estimada dos itens. (a.2) Teste por redução ao valor 
recuperável - Devido ao sinistro ocorrido no parque fotovoltaico, conforme 
nota explicativa 11, a Administração realizou o teste por redução ao valor recu-

perável. O valor recuperável da unidade geradora de caixa (UGC) foi estimado 
com base no valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados (valor em 
uso) da UGC. O valor recuperável estimado da UGC foi maior que o seu valor 
contábil e, portanto, nenhuma provisão para redução ao valor recuperável foi 
reconhecida. 5 Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram 
preparadas com base no custo histórico, com exceção de determinados instru-
mentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. 6 Princi-
pais políticas contábeis: A Companhia aplicou as políticas contábeis descri-
tas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas 
demonstrações financeiras, salvo indicado ao contrário. 6.1 Instrumentos fi-
nanceiros - (a) Reconhecimento e mensuração incial - O grupo de contas 
a receber e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data 
em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são 
reconhecidos inicialmente quando a Companhia se torna parte das disposi-
ções contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja um 
contas a receber de clientes sem um componente de financiamento significati-
vo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, 
para um item não mensurado ao valor justo por meio do resultado (VJR), os 
custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emis-
são. Um contas a receber de clientes sem um componente significativo de fi-
nanciamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. (b) Classifica-
ção e mensuração subsequente - i. Ativos financeiros - No reconhecimen-
to inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: (i) ao custo 
amortizado; (ii) ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJO-
RA) - instrumento de dívida; (iii) ao VJORA - instrumento patrimonial; ou (iv) ao 
VJR. Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao re-
conhecimento inicial, a não ser que a Companhia mude o modelo de negócios 
para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros 
afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apresentação pos-
terior à mudança no modelo de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao 
custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for designado 
como mensurado ao VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de negócios cujo 
objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contra-
tuais; e (ii) seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de 
caixa que são relativos somente ao pagamento de principal e juros sobre o 
valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é mensurado ao VJORA 
se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado 
ao VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido 
tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de 
ativos financeiros; e (ii) seus termos contratuais geram, em datas específicas, 
fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor 
principal em aberto. No reconhecimento inicial de um investimento em um ins-
trumento patrimonial que não seja mantido para negociação, a Companhia 
pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no valor 
justo do investimento em ORA. Essa escolha é feita investimento por investi-
mento. Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao 
custo amortizado ou ao VJORA, conforme descrito acima, são classificados 
como ao VJR. No reconhecimento inicial, a Companhia pode designar de for-
ma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda os requisitos 
para ser mensurado ao custo amortizado ou ao VJORA como ao VJR se isso 
eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil que de outra 
forma surgiria. ii. Ativos financeiros - avaliação do modelo de negócios - A 
Companhia realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que 
um ativo financeiro é mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira 
pela qual o negócio é gerido e as informações são fornecidas à Administração. 
As informações consideradas incluem: (i) as políticas e objetivos estipulados 
para a carteira e o funcionamento prático dessas políticas. Eles incluem a 
questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a obtenção 
de receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil de 
taxa de juros, a correspondência entre a duração dos ativos financeiros e a 
duração de passivos relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realiza-
ção de fluxos de caixa por meio da venda de ativos; (ii) como o desempenho 
da carteira é avaliado e reportado à Administração da Companhia; (iii) os ris-
cos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e o ativo financeiro 
mantido naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos são 
gerenciados; (iv) como os gerentes do negócio são remunerados - por exem-
plo, se a remuneração é baseada no valor justo dos ativos geridos ou nos flu-
xos de caixa contratuais obtidos; e (v) a frequência, o volume e o momento das 
vendas de ativos financeiros nos períodos anteriores, os motivos de tais ven-
das e suas expectativas sobre vendas futuras. As transferências de ativos fi-
nanceiros para terceiros em transações que não se qualificam para o desreco-
nhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente com o re-
conhecimento contínuo dos ativos da Companhia. Os ativos financeiros man-
tidos para negociação ou gerenciados com desempenho avaliado com base 
no valor justo são mensurados ao valor justo por meio do resultado. iii. Ativos 
financeiros - avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são so-
mente pagamentos de principal e de juros - Para fins dessa avaliação, o 
‘principal’ é definido como o valor justo do ativo financeiro no reconhecimento 
inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma contraprestação pelo valor do dinhei-
ro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto du-
rante um determinado período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos 
de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), as-
sim como uma margem de lucro. A Companhia considera os termos contra-
tuais do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa contratuais são somen-
te pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o ativo 
financeiro contém um termo contratual que poderia mudar o momento ou o 
valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que ele não atenderia essa 
condição. Ao fazer essa avaliação, a Companhia considera: (i) eventos contin-
gentes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de caixa; (ii) termos 
que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis; (iii) o pré-pa-
gamento e a prorrogação do prazo; e (iv) os termos que limitam o acesso da 
Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos (por exemplo, baseados na 
performance de um ativo). O pagamento antecipado é consistente com o crité-
rio de pagamentos do principal e juros caso o valor do pré-pagamento repre-
sente, em sua maior parte, valores não pagos do principal e de juros sobre o 
valor do principal pendente - o que pode incluir uma compensação razoável 
pela rescisão antecipada do contrato. Além disso, com relação a um ativo fi-
nanceiro adquirido por um valor menor ou maior do que o valor nominal do 
contrato, a permissão ou a exigência de pré-pagamento por um valor que re-
presente o valor nominal do contrato mais os juros contratuais (que também 
pode incluir compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato) acu-
mulados (mas não pagos) são tratadas como consistentes com esse critério se 
o valor justo do pré-pagamento for insignificante no reconhecimento inicial. iv. 
Ativos financeiros - mensuração subsequente e ganhos e perdas - iv.1 
Ativos financeiros a VJR - Esses ativos são mensurados subsequentemente 
ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é 
reconhecido no resultado. iv.2 Ativos financeiros ao custo amortizado - Esses 
ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o 
método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impair-
ment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são reco-
nhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é re-
conhecido no resultado. iv.3 Instrumentos de dívida a VJORA - Esses ativos 
são mensurados subsequentemente ao valor justo. A receita de juros calcula-
da utilizando o método de juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e impair-
ment são reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são reconhe-
cidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é re-
classificado para o resultado. iv.4 Instrumentos patrimoniais a VJORA - Esses 
ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. Os dividendos são 
reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividendo represente 
claramente uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros resul-
tados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são reclassificados para o 
resultado. v. Passivos financeiros - classificação, mensuração subse-
quente e ganhos e perdas - Os passivos financeiros foram classificados 
como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro é 
classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for 
classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for designado 
como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR 
são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhe-
cido no resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensu-
rados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa 
de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer 
ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. 
(c) Desreconhecimento - i. Ativos financeiros - A Companhia desreconhece 
um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo 
expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos contratuais de recebi-
mento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma tran-
sação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do 
ativo financeiro são transferidos ou na qual a Companhia nem transfere nem 
mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo 
financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro. A Compa-
nhia realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço pa-
trimonial, mas mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios 
dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos financeiros não são desreco-
nhecidos. ii. Passivos financeiros - A Companhia desreconhece um passivo 
financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. A 
Companhia também desreconhece um passivo financeiro quando os termos 
são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancial-
mente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos ter-
mos modificados é reconhecido a valor justo. No desreconhecimento de um 
passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contrapresta-
ção paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passi-
vos assumidos) é reconhecida no resultado. (d) Compensação - Os ativos ou 
passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balan-
ço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha atualmente um 

direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de 
liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo si-
multaneamente. (e) Instrumentos financeiros derivativos - A companhia 
não operou qualquer tipo de instrumentos financeiros derivativos nos exercí-
cios apresentados. 6.2 Caixa e Equivalentes de Caixa - Caixa e equivalentes 
de caixa incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de 
curto prazo. São operações de alta liquidez, sem restrição de uso, prontamen-
te conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um in-
significante risco de mudança de valor. 6.3 Imobilizado - (a) Reconhecimen-
to e mensuração - Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico 
de aquisição ou construção, que inclui os custos dos empréstimos capitaliza-
dos, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas por 
redução ao valor recuperável (“impairment”) acumuladas. (b) Custos subse-
quentes - Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável 
que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos 
pela Companhia. (c) Depreciação - A depreciação é calculada para amortizar 
o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus valores residuais estima-
dos, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens. A de-
preciação é reconhecida no resultado. As vida úteis estimadas do ativo imobi-
lizado são: (a) central fotovoltaica - 30 anos; e (b) Instalações - que é compos-
to por (b.1) terreno - não são depreciados; (b.2) edificações - 30 anos; (b.3) 
veículos - 7 anos; e (b.4) móveis e utensílios - 16 anos. 6.4 Ajuste a valor 
presente de ativos e passivos - Os ativos e passivos monetários de longo 
prazo são atualizados monetariamente e ajustados pelo seu valor presente. O 
ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é cal-
culado, e somente registrado, se considerado relevante em relação às de-
monstrações financeiras tomadas em conjunto. Para fins de registro e determi-
nação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consi-
deração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos 
casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. Com base nas análises 
efetuadas e na melhor estimativa da administração da Companhia. 6.5 Impos-
to de renda e contribuição social - O imposto de renda (IRPJ) e a contribui-
ção social sobre o lucro líquido (CSLL) do exercício corrente são calculados 
com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro 
tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tri-
butável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compen-
sação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 
30% do lucro real do exercício. A Companhia determinou que, quando aplicá-
vel, os juros e multas relacionados ao imposto de renda e à contribuição social, 
incluindo tratamentos fiscais incertos, não atendem a definição de imposto de 
renda e portanto são contabilizados de acordo com o CPC 25 - Provisões, 
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. (a) Despesas de imposto de 
renda e contribuição social correntes - A despesa de imposto corrente é o 
imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do 
exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios 
anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reco-
nhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor esti-
mativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos que refle-
te as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado 
com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e 
passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem 
atendidos. 6.6 Provisões - As provisões são reconhecidas em função de um 
evento passado quando há uma obrigação legal ou construtiva que possa ser 
estimada de maneira confiável e se for provável a exigência de um recurso 
econômico para liquidar esta obrigação. Quando aplicável, as provisões são 
apuradas por meio do desconto dos fluxos de desembolso de caixa futuros 
esperados a uma taxa que considera as avaliações atuais de mercado e os 
riscos específicos para o passivo. 6.7 Provisão para perda de crédito espe-
rada - A provisões para perda de crédito esperada (“PCE”), quando aplicável, 
é reconhecida em valor considerado suficiente pela Administração para cobrir 
as perdas na realização do contas a receber, cuja recuperação é considerada 
improvável. A Companhia possui políticas para cálculo da provisão para per-
das esperadas de créditos de liquidação duvidosa cuja metodologia tem como 
premissa de provisionamento o histórico do comportamento de pagamento 
dos clientes, baseado na experiência histórica das perdas efetivas. As baixas 
de títulos a receber para perdas são efetuadas após esgotadas todas as ações 
de cobrança administrativa. Em 31/12/2020 a Companhia não possui provisão 
para PCE. 6.8 Receita - A receita é reconhecida quando o controle de cada 
obrigação de desempenho é transferido para o cliente e podem ser mensura-
dos de forma confiável. A receita é mensurada pelo valor justo da contrapres-
tação recebida ou a receber pela entrega de energia elétrica gerada a partir da 
fonte solar fotovoltaica. A receita é apresentada líquida dos impostos, abati-
mentos, descontos e das variáveis citadas. A Companhia opera atualmente no 
ambiente de contratação livre (ACL), onde a comercialização de energia ocor-
re por meio de livre negociação de preços e condições entre as partes, por 
meio de contratos bilaterais. Adicionalmente, a Companhia comercializa a pro-
dução excedente, quando ocorre, no ambiente de curto prazo da CCEE onde 
a energia é negociada pelo Preço de Liquidação da Diferenças (PLD). Os va-
lores são reconhecidos pelo valor justo da contraprestação a receber no mo-
mento em que a transação ocorre. 6.9 Receitas e despesas financeiras - A 
receita e a despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo método dos 
juros efetivos. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os 
pagamentos ou recebimentos em caixa futuros estimados ao longo da vida 
esperada do instrumento financeiro ao: (i) valor contábil bruto do ativo financei-
ro; ou (ii) ao custo amortizado do passivo financeiro. No cálculo da receita ou 
da despesa de juros, a taxa de juros efetiva incide sobre o valor contábil bruto 
do ativo (quando o ativo não estiver com problemas de recuperação) ou ao 
custo amortizado do passivo. No entanto, a receita de juros é calculada por 
meio da aplicação da taxa de juros efetiva ao custo amortizado do ativo finan-
ceiro que apresenta problemas de recuperação depois do reconhecimento 
inicial. Caso o ativo não esteja mais com problemas de recuperação, o cálculo 
da receita de juros volta a ser feito com base no valor bruto. 7 Novas normas 
e interpretações ainda não efetivas: Uma série de novas normas serão efe-
tivas para exercícios iniciados após 1º/01/2020. A Companhia não adotou es-
sas normas na preparação destas demonstrações financeiras. (a) Contratos 
Onerosos - custos para cumprir um contrato (alterações ao CPC 25) - As 
alterações especificam quais os custos que uma entidade inclui ao determinar 
o custo de cumprimento de um contrato com o objetivo de avaliar se o contrato 
é oneroso. As alterações aplicam-se a períodos anuais com início em ou após 
1º/01/2022 para contratos existentes na data em que as alterações forem apli-
cadas pela primeira vez. Na data da aplicação inicial, o efeito cumulativo da 
aplicação das alterações é reconhecido como um ajuste do saldo de abertura 
em lucros acumulados ou outros componentes do patrimônio líquido, confor-
me apropriado. Os comparativos não são reapresentados. A Companhia deter-
minou que todos os contratos existentes em 31/12/2020 serão concluídos an-
tes das alterações entrarem em vigor. (b) Reforma da taxa de juros de refe-
rência - Fase 2 (alterações ao CPC 48, CPC 38, CPC 40, CPC 11 e CPC 06) 
- As alterações tratam de questões que podem afetar as demonstrações finan-
ceiras como resultado da reforma da taxa de juros de referência, incluindo os 
efeitos de mudanças nos fluxos de caixa contratuais ou relações de hedge 
decorrentes da substituição da taxa de juros de referência por uma taxa de 
referência alternativa. As alterações fornecem expediente prático para certos 
requisitos do CPC 48, CPC 38, CPC 40, CPC 11 e CPC 06 relacionados a: (i) 
mudanças na base de determinação dos fluxos de caixa contratuais de ativos 
financeiros, passivos financeiros e passivos de arrendamento; e (ii) contabili-
dade de hedge. i. Mudança na base para determinação dos fluxos de caixa 
- As alterações exigirão que uma entidade contabilize a alteração na base de 
determinação dos fluxos de caixa contratuais de um ativo financeiro ou passivo 
financeiro que é exigida pela reforma da taxa de juros de referência atualizan-
do a taxa de juros efetiva do ativo financeiro ou passivo financeiro. A Compa-
nhia está acompanhando as discussões e até o momento não identificou a 
possibilidade de impactos significativos. ii. Contabilidade de hedge - As alte-
rações fornecem exceções aos requerimentos de contabilidade de hedge nas 
seguintes áreas: (ii.1) Permitir a alteração da designação de uma relação de 
hedge para refletir as mudanças que são exigidas pela reforma; (ii.2) Quando 
um item objeto de hedge em um hedge de fluxo de caixa é alterado para refle-
tir as mudanças exigidas pela reforma, o valor acumulado na reserva de hedge 
de fluxo de caixa será considerado com base na taxa de referência alternativa 
na qual os fluxos de caixa futuros objeto de hedge estão determinados; (ii.3) 
Quando um grupo de itens é designado como um item objeto de hedge e um 
item da Companhia é alterado para refletir as mudanças que são exigidas pela 
reforma, os itens objeto de hedge são alocados a subgrupos com base nas 
taxas de referência que estão sendo objeto de hedge; (ii.4) Se uma entidade 
espera razoavelmente que uma taxa de referência alternativa será separada-
mente identificável dentro de um período de 24 meses, ela não está proibida 
de designar a taxa como um componente de risco não contratualmente espe-
cificado se não for separadamente identificável na data de designação. Em 
31/12/2020, a Companhia não possui hedges. iii. Divulgação - As alterações 
exigirão que a Companhia divulgue informações adicionais sobre a exposição 
da entidade a riscos decorrentes da reforma da taxa de juros de referência e 
atividades de gestão de risco relacionadas. iv. Transição - Caso aplicável, a 
Companhia planeja aplicar as alterações a partir de 1º/01/2021. A aplicação 
não terá impacto nos montantes reportados para 2020 ou períodos anteriores. 
(c) Outras normas - Não se espera que as seguintes normas novas e altera-
das tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Com-
panhia: (i) Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 (alteração ao 
CPC 06); (ii) Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao 
CPC 27); (iii) Referência à Estrutura Conceitual (Alterações ao CPC 15); (iv) 
Classificação do Passivo em Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 
26); e (v) IFRS 17 Contratos de Seguros.
8 Caixa e equivalentes de caixa 2020 2019
Conta corrente 71 10
Operações compromissadas 10.009 1.645

10.080 1.655
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(a) A Companhia estruturou seus recursos por meio de operações compro-
missadas atrelados ao Depósito Interbancário (DI) do Banco Santander. A 
taxa média de indexação dessas aplicações financeiras foi de 50% do DI com 
vencimento em janeiro de 2021. 9 Títulos e valores mobiliários: (a) Circu-
lante - Em 31/12/2019 a totalidade dos recursos está aplicada no fundo de 
investimento “BNB Automático FI Renda Fixa Curto Prazo” do banco BNB. A 
Composição da carteira está dvidida em títulos de emissão e títulos de renda 
fixa prefixados do Tesouro Nacional e operações compromissadas. A rentabili-
dade do fundo (líquida de despesas, mas não de impostos) no exercício findo 
em 2019 foi de 3,33%. Em 31/12/2020 não há recursos aplicados em titulo e 
valores mobiliários no circulante. (b) Não circulante - Para fins de garantia da 
operação do contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil, a 
Companhia precisa manter durante todo o período de amortização do finan-
ciamento, recursos em uma conta denominada “Conta Reserva”, valores equi-
valentes a 2,70% do saldo total do financiamento. Em 31/12/2020 a totalidade 
dos recursos estão aplicados no fundo de investimento “BNB Conta Reserva 
FIC FI Renda Fixa Referenciado DI” do banco BNB. A Composição da carteira 
está dividida em títulos públicos federais e operações compromissadas. A ren-
tabilidade do fundo (líquida de despesas, mas não de impostos) no exercício 
findo em 2020 foi de 1,32% (4,92% em 31/12/2019).
10 Contas a receber 2020 2019
A vencer 1.392 -
Acima de 3 meses 452 -

1.844 -

11 Imobilizado

Central 
Fotovol-

taica

Ins-
tala-
ções

Bens em 
constru-

ção Total
Em 31 de dezembro de 2018 - - 3.373 3.373
Adições - - 85.474 85.474
Em 31 de dezembro de 2019 - - 88.847 88.847
Adições - - 20.737 20.737
Transferência devido 
 a entrada em operação 109.187 398 (109.584) -
Transferência de parte relacionada (a) 17.150 - - 17.150
Depreciação (2.907) - - (2.907)
Em 31 de dezembro de 2020 123.430 398 - 123.827
(a) Refere-se aos custos para a construção da linha de transmissão e da 
subestação coletora que a SJP III compartilha com as demais empresas do 
parque fotovoltaico. Veja nota explicativa 22 (b). Devido ao sinistro ocorrido, 
a Companhia testou o valor recuperável do parque fotovoltaico e não foram 
identificados indicativos que pudessem gerar dúvidas que os ativos possam 
estar registrados por valores acima ao de sua recuperação.
12 Fornecedores 2020 2019
Materiais e serviços 6.629 4.895
Parte relacionada (a) 10.371 1.425

17.000 6.320
(a) Veja nota explicativa 22 (c).
13 Financiamento 2020 2019
Saldos iniciais 55.483 -
Captação 3.000 56.055
Custo de transação (82) (808)
Juros 3.841 403
Amortização - juros (1.376) (201)
Amortização - custo de transação 33 34
Financiamento (a) 61.722 56.257
Custo de transação (b) (823) (774)
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 60.899 55.483
(a) No dia 20/12/2018 a Companhia assinou contrato de financiamento com 
o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), destinado à construção do em-
preendimento fotovoltaico. O valor total do financiamento é de R$ 67.480. 
Em 31/12/2020 o BNB havia desembolsado o montante total de R$ 59.055 
(R$56.055 em 31/12/2019). Sobre a dívida incide a Taxa de Juros dos Fundos 
Constitucionais (TFC) e Juros Básicos Fixos (JBF) à taxa de 2,5707% a.a.. Os 
juros remuneratórios são pagos trimestralmente entre dezembro de 2018 a 
julho de 2022 e mensalmente a partir de agosto de 2022, juntamente com as 
prestações do principal, até a data do vencimento em janeiro de 2039. Devido 
ao cenário de pandemia, em 2020 a Companhia foi enquadrada no Programa 
de Repactuação Emergencial do BNB que suspendeu o pagamento dos juros 
durante o exercício de 2020. A Companhia realizou apenas o pagamento dos 
juros de março de 2020. A segregação entre circulante e não circulante está 
detalhada abaixo.

2020 2019
Circulante 348 162
Não circulante 60.551 55.321

60.899 55.483
O vencimento das parcelas reconhecidas no não circulante está detalhado 
abaixo:

2020
Em 2022 1.549
Em 2023 3.718
Em 2024 3.718
Em 2025 3.718
A partir de 2026 47.848

60.551
O contrato de financiamento possui cláusula (as principais estão citadas a 
seguir) de vencimento antecipado, exigindo o imediato pagamento da dívida, 
caso a Companhia: (a) Deixe de cumprir qualquer obrigação estabelecida no 
contrato e não sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis para as obrigações pre-
cuniárias ou 30 (trinta) dias corridos para as obrigações pecuniárias; (b) Sofra 
protesto de dívida líquida e certa, superior a R$ 5.000; (c) Uma vez efetivada 
sua entrada em operação comercial, suspender suas atividades por mais de 
60 (sessenta) dias; (d) Venha a ser declarada impedido, por normas do Banco 
Central do Brasil, de participar de operações de crédito; (e) Remova os bens 
financiados, bem como gravar, alienar, arrendar, ceder, transferir de qualquer 
forma em favor de terceiros os bens financiados ou os imóveis nos quais te-
nham sido incorporados, exceto para a constituição de garantias em favor dos 
bancos que irão emitir a Fiança Bancária; (f) Peça recuperação judicial, ou for 
decretada a sua falência; e (g) Altere o controle acionário sem prévia e expres-
sa anuência do BNB. Em 31/12/2020, a Companhia estava em conformidade 
com as cláusulas de vencimento antecipado. (b) Refere-se aos custos com 
comissões bancárias, honorários de advogados e consultores financeiros para 
obtenção do financiamento. 14 ICMS a recolher: No dia 07/01/2019 a Com-
panhia obteve do Governo do Estado do Piauí o credenciamento para operar 
no amparo do regime especial previsto no Decreto nº 13.500, de 23/12/2008. 
O objeto desse decreto consite no diferimento do lançamento e do pagamento 
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido relati-
vamente ao diferencial de alíquota incidente nas operações de aquisição inte-
restadual e de importação do exterior de máquinas, equipamentos e materiais 
destinados à captação, geração e transmissão de energia solar ou eólica, para 
incorporação ao ativo imobilizado de estabelecimentos beneficiários. O ICMS 
será pago no momento da desincorporação dos bens do ativo imobilizado ou 
até 31/12/2034, o que ocorrer primeiro. 15 Provisão e passivo contingen-
te: Em 31/12/2020 e 2019 a Companhia não possui processos com chances 
prováveis e possíveis de perda. 16 Patrimônio líquido: (a) Capital social 
- Durante o exercício findo em 31/12/2019 a Companhia integralizou o valor 
total do capital aprovado de R$ 43.143. A integralização do capital ocorreu 
por meio da integralização de R$ 40.066 referente a AFAC (conforme nota 

explicativa 22 (a)) e R$ 2.977 em aporte da acionista. Em 31/12/2020 e 2019 
capital social integralizado é de R$ 43.143 dividido em 43.143.128 ações or-
dinárias nominativas e sem valor nominal. Todas as ações são detidas pela 
Celeo Renováveis.
17 Receita operacional líquida 2020 2019
Venda de energia 11.395 -
Receita bruta 11.395
PIS (74) -
COFINS (342) -
Deduções sobre receita (416)

10.979 -
18 Compra de energia 2020 2019
Energia elétrica adquirida em 
 ambiente de contratação livre - ACL (a) (6.141) -
Energia elétrica adquirida por meio 
 do preço de liquidação de diferença - PLD (b) (567) -

(6.708) -
Devido ao sinistro ocorrido no parque fotovoltaico, a Companhia precisou 
adquirir energia para atender aos seus compromissos de venda de energia. 
(a) Energia adquirida por meio de contratos bilaterais livremente negociados, 
conforme regras e procedimentos de comercialização específicos e mais van-
tajoso em relação ao contrado PLD. (b) Energia adquirida por meio de con-
tratos  bilaterais livremente negociados, conforme regras e procedimentos de 
comercialização específicos. Neste ambiente o preço é divulgado pela CCEE, 
calculado antecipadamente, com periodicidade máxima semanal e com base 
no custo marginal de operação, limitado por preços mínimo e máximo, vigente 
para cada período de apuração e para cada submercado, pelo qual é valorada 
a energia comercializada no mercado de curto prazo. 19 Tarifa de uso do sis-
tema de transmissão (TUST): Refere-se ao custo da Companhia com a rede 
básica do Sistema Interligado Nacional (SIN). Esse custo é aplicável para as 
geradoras, distribuidoras, consumidores livres, importadores e exportadores 
de energia elétrica.
20 Despesas financeiras líquidas 2020 2019
Rendimento de aplicação financeira 95 -
Outras receitas 3 11
Receitas financeiras 98 11
Juros e multas (2.467) -
Outras despesas (160) (158)
Despesas financeiras (2.627) (158)

(2.529) (147)
21 Imposto de renda 2020 2019
 e contribuição social IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Receita de venda de energia 11.395 11.395 - -
Percentual de presunção da 
 receita de venda de energia 8% 12% 8% 12%
Receita financeira 98 98 11 11
Percentual de presunção 
 da receita financeira 100% 100% 100% 100%
Base de cálculo 1.010 1.466 11 11

(240) (132) (3) (2)
22 Transações com partes relacionadas:
(a) Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC)
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - 2.977
Celeo Renováveis - aporte - 40.066
Celeo Renováveis - aumento de capital com 
AFAC (i) - (43.043)
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - -
i. Conforme nota explicativa 16 (a).
(b) Compartilhamento das instalações 2020 2019
SJP III 17.150 -

17.150 -
Refere-se aos custos para a construção da linha de transmissão e da subes-
tação coletora que a SJP III compartilha com as demais empresas do parque 
fotovoltaico.
(c) Transações comerciais
Contas a receber 2020 2019
SJP III (i) 113 -

113 -
Contas a pagar 2020 2019
Elecnor do Brasil Ltda. (ii) 8.939 -
Celeo Redes (iii) 577 570
Celeo Redes (iv) 855 855

10.371 1.425
i. Refere-se a despesas que a SJP IV pagou para SJP III. ii. Refere-se ao sal-
do a pagar com a Elecnor do Brasil Ltda. (Elecnor). A Elecnor é a responsável 
pela construção do parque fotovoltaico. Conforme nota explicativa 1, devido 
ao sinistro ocorrido, os pagamentos estão suspensos. iii. Refere-se a despe-
sas pagas pela Celeo Redes. iv. Refere-se ao AFAC realizado pela Celeo Re-
des quando era controladora da Companhia. (d) Mútuo - Durante o exercício 
findo em 31/12/2019 a Companhia captou mútuo com a Elecnor do Brasil Ltda. 
no valor total de R$ 12.918. O mútuo tinha vencimento de 40 dias e juros de 
10,68% ao ano. O mútuo foi totalmente liquidado pela Companhia no mon-
tante de R$ 13.056. (e) Remuneração da administração - Em 31/12/2020 
e 2019 não houve atribuição de pagamentos realizados pela Companhia aos 
seus administradores, uma vez que os mesmos recebem um salário unifica-
do, pago pela Celeo Redes Brasil S.A. e outras afiliadas do mesmo grupo 
econômico, considerando o compartilhamento de despesas corporativas co-
muns, em virtude da atuação dos administradores em todas as empresas do 
grupo. 23 Gestão de riscos financeiros: (a) Considerações gerais e polí-
ticas - A Companhia administra seus capitais investidos para assegurar que 
possa continuar suas atividades e maximizar o retorno dos seus acionistas. 
O gerenciamento de riscos tem por objetivo identificar e analisar os riscos 
considerados relevantes pela administração, tais como (i) os riscos de capital, 
de mercado (ii), de crédito (iii) e de liquidez (iv). A Companhia não operou 
qualquer tipo de instrumento financeiro derivativo nos exercícios apresenta-
dos. i. Gestão de risco de capital - A Companhia administra seu capital com 
o objetivo de salvaguardar a continuidade de seus negócios no longo prazo, 
oferecendo retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas 
e buscando manter uma estrutura de com o objetivo de reduzir o seu custo 
de capital. Sempre que necessário para adequar sua estrutura de capital, a 
administração pode propor a revisão da política de pagamento de dividendos, 
a devolução de capital aos acionistas, a emissão de novas ações ou ainda a 
venda de ativos, dentre outras ações de adequação de estrutura de capital. ii. 
Gestão de risco de mercado - Este risco é oriundo da possibilidade da Com-
panhia incorrer em perdas devido a flutuações nas taxas de juros ou outros 
indexadores de dívida, tais como índices de preço, que impactem as despesas 
financeiras relativas a financiamentos ou o rendimento das aplicações finan-
ceiras. Atualmente, o financiamento da Companhia possui taxas pré-fixadas. 
iii. Gestão de risco de crédito - O risco de crédito refere-se à possibilidade 
da Companhia incorrer em perdas devido ao não cumprimento de obrigações 
e compromissos pelas contrapartes. iii.1 Risco de crédito das contrapar-
tes comerciais - A principal exposição a crédito é oriunda da possibilidade 
da Companhia incorrer em perdas resultantes do não-recebimento de valores 
faturados de suas contrapartes comerciais. Para reduzir este risco e auxiliar 
no gerenciamento do risco de inadimplência, a Companhia monitora o volume 
de contas a receber de clientes e realiza diversas ações de cobrança, reali-
zadas em conformidade com a regulamentação regulatória, o que inclui ainda 

a possibilidade de interrupção do fornecimento. iii.2 Risco de crédito com 
instituições financeiras - Para operações envolvendo caixa e equivalentes 
de caixa e títulos e valores mobiliários, a Companhia segue as disposições de 
sua Política de Risco de Crédito que tem como objetivo a mitigação do risco 
por meio da diversificação junto às instituições financeiras e a utilização de 
instituições financeiras consideradas de primeira linha. A Companhia realiza 
o acompanhamento da exposição com cada contraparte, sua qualidade de 
crédito e seus ratings de longo prazo publicados pelas agências de rating para 
as instituições financeiras com as quais a Companhia possui operações em 
aberto. iv. Gestão de risco de liquidez - O risco de liquidez é caracterizado 
pela possibilidade da Companhia não honrar com seus compromissos nos 
respectivos vencimentos. A Gestão financeira adotada pela Companhia busca 
constantemente a mitigação do risco de liquidez, tendo como principais pontos 
o alongamento de prazos dos financiamentos, desconcentração de vencimen-
tos e diversificação de instrumentos financeiros. O permanente monitoramen-
to do fluxo de caixa permite a identificação de eventuais necessidades de 
captação de recursos, com a antecedência necessária para a estruturação 
e escolha das melhores fontes. Nos casos em que há sobras de caixa, são 
realizadas aplicações financeiras para os recursos excedentes com base na 
política de crédito da Companhia, com o objetivo de preservar a liquidez da 
Companhia e têm como diretriz alocar ao máximo os recursos em ativos com 
liquidez diária. (b) Análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros 
- A Companhia efetua testes de análise de sensibilidade conforme requerido 
pelas normas contábeis, elaborados com base na exposição líquida às taxas 
variáveis dos instrumentos financeiros ativos e passivos em aberto no final do 
exercício findo em 31/12/2020. Na realização do teste, a Companhia assu-
me que o valor apresentado estivesse em aberto durante todo esse exercício 
apresentado. Foram preparados três cenários de análise de sensibilidade: (i) 
provável* - considera as taxas de juros futuros observados nesta data base; 
(ii) redução de 25%; e (iii) redução de 50% do cenário provável, respectiva-
mente.

Cenários
Risco (i) (ii) (iii)

Aplicação financeira Redução do CDI (300) (225) (150)
Financiamento Aumento do IPCA 2.105 1.579 1.052
* fonte: relatório FOCUS de 31/12/2020 publicado no site do Banco Central 
(www.bcb.gov.br). O CDI e o IPCA para o cenário provável (3% e 3,41%) foi 
considerado da Mediana - TOP 5 média prazo para o ano de 2021. (c) Valor 
justo e hierarquia dos ativos e passivos financeiros - Os valores justos são 
determinados com base nos preços de mercado, quando disponíveis, ou na 
falta destes, no valor presente de fluxos de caixa futuros esperados. Os valo-
res justos de equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e outros ativos 
e passivos financeiros são equivalentes ou não diferem significativamente de 
seus valores contábeis. A hierarquia dos valores justos dos ativos e passivos 
financeiros registrados em base recorrente segue os níveis: (i) nível 1 - são 
preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos 
idênticos aos quais a entidade pode ter acesso na data de mensuração; (ii) 
nível 2 - são informações, que não os preços cotados incluídos no nível 1, 
observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; e (iii) nível 3 - 
são informações não observáveis para o ativo ou passivo. Todos os ativos e 
passivos financeiros foram classificados no nível 2 e não houve transferências 
de níveis no exercício. 24 Cobertura de seguros: A Companhia possui como 
política a contratação de seguros para cobrir eventuais sinistros, considerando 
a natureza da sua atividade. Em 31/12/2020 a Companhia possui cobertura de 
seguros de danos materiais e lucros cessantes no valor limite combinado de 
R$ 100.000, sendo o limite de R$ 63.854 de lucros cessantes. Veja nota expli-
cativa 1. 25 Coronavírus (COVID-19): (a) Contexto geral - Em 11/03/2020, 
a Organização Mundial da Saúde elevou o status do surto de Coronavírus 
(COVID19) à pandemia mundial. No Brasil, assim como em outros países do 
mundo, foram anunciadas medidas de estímulo à economia, ao crédito (in-
clusive a continuidade do ciclo de cortes nas taxas de juros, sustentada pelo 
baixo nível de inflação) e à garantia de estabilidade do setor elétrico nacional. 
(b) Medidas adotadas pela Companhia - Corporativas - • Elaboração de 
protocolos específicos para ações relacionadas ao COVID-19; • Reuniões diá-
rias por videoconferência envolvendo os membros do comitê de crises com 
acompanhamento das ações; • Comunicação semanal orientativa e de incen-
tivo à prevenção do COVID-19 através do canal de comunicação; e • Criação 
e execução de plano de contingência para o Centro de Operação e Serviço 
(redução e revezamento dos times que atuam na sala de controle principal e 
equipe de backup em isolamento e pronta para atendimento). Organizacio-
nais - • Formação de grupos de trabalho do escritório do Rio de Janeiro e ba-
ses, envolvendo 115 colaboradores com apoio do Instituto Integrato, visando 
colaborar para a sáude mental dos colaboradores do Grupo Celeo; • Adoção 
de home office (exceto para operação e manutenção – plano contingencial) - 
100% dos escritórios em home office, desde 17/03/2020; • Disponibilização de 
serviço médico 24 horas por dia através da telemedicina, com acesso gratuito 
e ilimitado para tirar dúvidas pelo celular sobre os cuidados com a família; • 
Acompanhamento das consultas pelo teleatendimento através do programa 
“Eu saúde” e monitoramento dos casos suspeitos; e • Suporte emocional do 
RH aos colaboradores que tiveram parentes afetados pela COVID-19. Ações 
externas - • Participação nas associações setoriais (ABRATE e ABSOLAR); 
• Apresentação do plano de contingência com as ações de enfrentamento do 
COVID-19 a agentes públicos; • Planejamento de ações sociais para apoio 
aos municípios ou comunidades; e • Ações junto às associações para man-
ter a segurança jurídica e regulatória no cumprimento do fluxo de caixa das 
concessões. (c) Impacto nas demonstrações financerias - Os efeitos do 
COVID-19 não registraram impactos significativos no resultado da Companhia 
para o exercício findo em 31/12/2020. Não foram percebidos impactos sobre o 
nível de inadimplência do contas a receber das concessionárias. Preventiva-
mente, a Companhia revisou seu planejamento estratégico e sensibilizou suas 
premissas para possíveis cenários de: • impacto nos índices de arrecadação 
e nos níveis de inadimplência; • redução da taxa de juros e capacidade da 
Companhia para aceder ao mercado de dívida de curto e médio prazo; e • 
ruptura na cadeia de fornecimento de materiais e serviços que impactem nos 
níveis de capex previstos para 2020. Os possíveis impactos do COVID-19 
foram baseados nas melhores estimativas da Administração, a partir da de-
claração do estado de calamidade pública pelo Governo Federal. Com base 
nessas premissas, a Companhia revisitou suas bases orçamentárias e não 
observou impactos projetados para o exercício de 2020. Diante do cenário, 
descrito anteriormente, diversas medidas de auxílio econômico e financeiro 
foram introduzidas pelos três níveis de administração da Federação Brasileira, 
com o objetivo de auxiliar as empresas na mitigação dos efeitos da pandemia, 
como a postergação do recolhimento de PIS, COFINS, FGTS e INSS. Em 
2020 a Companhia foi enquadrada no Programa de Repactuação Emergencial 
do BNB que suspendeu o pagamento dos juros durante o exercício de 2020. A 
Companhia realizou apenas o pagamento dos juros de março de 2020. Além 
da medida acima indicada, a Companhia analisará cuidadosamente qualquer 
nova diretriz de políticas governamentais em resposta à pandemia que vise 
fornecer alívio financeiro aos contribuintes. A Companhia entende que tais 
diretrizes deverão respeitar, em qualquer circunstância, o direito ao equilíbrio 
econômico-financeiro da concessão, em conformidade com o arcabouço legal, 
as cláusulas contidas nos respectivos Contratos firmados com o Poder Conce-
dente e com as diretrizes divulgadas pela ANEEL. 26 Evento subsequente: 
(a) Normalização das operações do parque fotovoltaico - Em 29/03/2021 
o parque fotovoltaico voltou a gerar energia e em 01/04/2021, voltou a operar 
comercialmente.
Francisco Antolin Chica Padilla Bruno Marcell S. M. Melo
Diretor Contador - CRC-RJ 111193/O-8

Relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações financeiras

Aos Acionistas e Diretores da Celeo São João do Piauí FV IV S.A. - Rio 
de Janeiro - RJ - Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da 
Celeo São João do Piauí FV IV S.A. (Companhia), que compreendem o ba-
lanço patrimonial em 31/12/2020 e as respectivas demonstrações do resul-
tado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos flu-
xos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as corresponden-
tes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e 
outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações finan-
ceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Celeo São João do Piauí 
FV IV S.A. em 31/12/2020, o desempenho de suas operações e os seus res-
pectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria 
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela 
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação 
à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emiti-
das pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações 
financeiras e o relatório dos auditores - A administração da Companhia 
é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não 
abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma 
de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria 
das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Rela-
tório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de 
forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com 
nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 

distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluir-
mos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos re-
queridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras 
- A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como neces-
sários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores 
pela auditoria das demonstrações financeiras - Nossos objetivos são ob-
ter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da 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 inter-
nacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos 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 represen-
tações 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 estima-
tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. - Con-
cluímos 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 pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respec-
tivas 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 nos-
so relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Compa-
nhia a não mais se manter em continuidade operacional. - Avaliamos a apre-
sentação 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 audi-
toria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante 
nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 11 de junho de 2021

KPMG Auditores Independentes Milena dos Santos Rosa
CRC SP-014428/O-6 F-RJ Contador CRC RJ-100983/O-7
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CELEO SÃO JOÃO DO PIAUÍ FV V S.A.
CNPJ nº 30.456.405/0001-08

Relatório da administração - 1. Mensagem da administração: A administração da Celeo São João do Piauí FV V S.A. (“Companhia”), em atendimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, tem a satisfação de submeter à 
apreciação dos senhores acionistas o relatório da administração e as demonstraçãos financeiras em 31/12/2020, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. 2. A Companhia: A Celeo São João do Piauí FV V S.A. (“Com-
panhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 11/04/2018 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto social a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem como 
a manutenção de redes de transmissão. Em 31/12/2020 e 2019 a Companhia é controlada pela Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“Celeo Renováveis”), subsidiária integral da Celeo Redes Brasil S.A. (“Celeo Redes”). 3. 
Principais acontecimentos no exercício: (a) Finalização da construção do parque fotovoltaico - As obras foram concluídas em março de 2020 e a entrada em operação comercial aconteceu em abril de 2020. No exercício de 2020 a 
Companhia operou vendas no ambiente de comercialização livre e no ambiente de curto prazo da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). (b) Financiamento - Durante o exercício, a Companhia recebeu o montante de 
R$ 5.300 mil referente ao contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil. Em virtude do cenário de pandemia, em 2020 a Companhia foi enquadrada no Programa de Repactuação Emergencial do BNB que suspendeu o 
pagamento dos juros durante o exercício de 2020. A Companhia realizou apenas o pagamento dos juros de março de 2020. (c) Sinistro no parque fotovoltáico - Em julho de 2020 ocorreu um incêndio nos transformadores de evacuação 
de energia das usinas no parque fotovoltaico, ocasionando a paralização temporária das atividades da Companhia. A Companhia possui contrato de seguro referente às suas usinas fotovoltaicas de danos materiais e lucros cessantes no 
valor limite combinado de R$ 100.000 mil sendo o limite de R$ 63.854 mil para lucros cessantes. O seguro foi acionado e está em fase final de revisão pela seguradora. Em 31/12/2020 o valor em revisão pela seguradora é de R$ 36.080 
mil. 4. Governança corporativa: As práticas de governança da Companhia buscam fornecer informações aos seus acionistas com qualidade e transparência. (a) Diretoria - A Companhia é administrada por 4 (quatro) diretores, com 
mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo eleitos pelos acionistas. Compete aos diretores, entre outros, a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. 5. Declaração da Diretoria: Em cumprimento 
às disposições legais e estatutárias, os membros da diretoria, declaram que revisaram, discutiram e concordam acerca das demonstrações financeiras da Companhia e com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31/12/2020.

Balanços patrimoniais - Em 31 de dezembro - (em milhares de Reais)

Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro 
(em milhares de Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)

Demonstrações do resultado abrangente 
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Nota 2020 2019
Caixa e equivalentes de caixa 8 8.399 4.242
Títulos e valores mobiliários 9 (a) - 10.005
Contas a receber 10 1.734 -
Outros ativos 225 109
Total do ativo circulante 10.358 14.356
Títulos e valores mobiliários 9 (b) 1.620 1.461
Total do realizável a longo prazo 1.620 1.461
Imobilizado 11 126.349 89.464
Total do imobilizado 126.349 89.464
Total do ativo não circulante 127.969 90.925
Total do ativo 138.327 105.281
Fornecedores 12 16.969 6.278
Financiamentos 13 348 168
Impostos e contribuições a recolher 706 234
Total do passivo circulante 18.023 6.680
Financiamentos 13 60.722 53.061
Contas a pagar com partes relacionadas 22 (b) 17.150 -
ICMS a recolher 14 2.251 2.248
Adiantamento para futuro aumento de capital 22 (a) 136 136
Total do passivo não circulante 80.259 55.445
Total dos passivos 98.282 62.125
Capital social 16 (a) 43.243 43.243
Prejuizos acumulados (3.198) (87)
Total do patrimônio líquido 40.045 43.156
Total do passivo e patrimônio líquido 138.327 105.281

Nota 2020 2019
Receita operacional líquida 17 10.882 -
Serviços de terceiros (19) -
Compra de Energia 18 (6.577) -
Tarifa de uso do sistema de transmissão 19 (1.374) -
Depreciação 11 (2.868) -
Outros (138) -
Custos operacionais (10.976) -
Prejuízo bruto (94) -
Serviços de terceiros (109) (89)
Tributos (1) (83)
Despesas operacionais (110) (172)
Resultado antes das despesas 
 (receitas) financeiras (204) (172)
Receitas financeiras 86 262
Despesas financeiras (2.641) (158)
Despesas (receitas) financeiras líquidas 20 (2.555) 104
Resultado antes dos impostos (2.759) (68)
Corrente (351) (4)
Imposto de renda e contribuição social 21 (351) (4)
Prejuízo do exercício (3.110) (72)
Resultado por ação
Resultado por ação - básico e diluído (em R$) (0,07) (0,00)

2020 2019
Prejuízo do exercício (3.110) (72)
Outros resultados abrangentes - -
Prejuízo do exercício (3.110) (72)

Fluxo de caixa das atividades operacionais Nota 2020 2019
Prejuízo do exercício (3.110) (72)
Ajustes para:
- Depreciação 11 2.868 -
- Juros e correção monetária sobre financiamentos 13 2.470 -

2.228 (72)
Variações em:
- Títulos e valores mobiliários 10.005 (10.005)
- Contas a receber 10 (1.734) -
- Outros ativos (36) 25
- Fornecedores 10.691 2.940
- Impostos e contribuições a recolher 472 226
- ICMS a recolher 3 2.248
- Financiamentos - pagamentos de juros 13 (1.320) (152)
Caixa líquido proveniente (utilizado) 
 das atividades operacionais 20.309 (4.790)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Títulos e valores mobiliários (159) (1.461)
Imobilizado 11 (21.293) (86.087)
Caixa líquido utilizado 
 nas atividades de investimento (21.452) (87.548)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Financiamento - Captação 13 5.300 53.833
Mútuo captação 22 (d) - 19.540
Mútuo liquidação 22 (d) - (20.025)
Adiantamento para futuro aumento de capital 22 (a) - 40.322
Caixa líquido provinientes 
 das atividades de financiamento 5.300 93.670
Aumento em caixa e equivalente de caixa 4.157 1.332
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4.242 2.910
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 8.399 4.242

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital Social Prejuízos 
acumuladosNota Subscrito A integralizar Integralizado Total

Saldo em 31 de dezembro de 2018 43.243 (43.143) 100 (15) 85
Integralização de capital 16 (a) - 43.143 43.143 - 43.143
Prejuizo do exercício - - - (72) (72)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 43.243 - 43.243 (87) 43.156
Prejuizo do exercício - - - (3.110) (3.110)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 43.243 - 43.243 (3.198) 40.045

1 Contexto operacional: A Celeo São João do Piauí FV V S.A. (“Companhia”), 
sociedade anônima fechada, foi constituída em 11/04/2018 e está estabelecida 
na cidade Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto social a geração e 
comercialização de energia elétrica de origem solar, bem como a manutenção 
de redes de transmissão. Durante o exercício findo em 31/12/2020 a Compa-
nhia concluiu as obras e a entrada em operação comercial aconteceu em abril 
de 2020. Em julho de 2020 ocorreu um incêndio nos transformadores de eva-
cuação de energia das usinas no parque fotovoltaico, ocasionando a paraliza-
ção temporária das atividades da Companhia. A Companhia possui contrato de 
seguro referente às suas usinas fotovoltaicas de danos materiais e lucros ces-
santes no valor limite combinado de R$ 100.000 mil sendo o limite de R$ 
63.854 mil para lucros cessantes. O seguro foi acionado e está em fase final de 
revisão pela seguradora. Em 31/12/2020 o valor em revisão pela seguradora é 
de R$ 36.080, considerando as seis geradoras listas na nota explicativa 1.1. A 
Companhia apresenta capital circulante negativo de R$ 7.665 em 31/12/2020 
devido, principalmente, ao sinistro citado anteriormente. Em decorrência da 
indisponibilidade da operação, a Companhia suspendeu o pagamento dos sal-
dos a pagar da obra, com respaldo legal da cláusula de contratos com fornece-
dores que possibilitam reter parte do saldo devedor até a regularização da ca-
pacidade de geração de energia. Em virtude do cenário de pandemia, a Com-
panhia foi enquadrada no Programa de repactuação emergêncial do Banco do 
Nordeste do Brasil S.A. (BNB) e teve o pagamento do principal suspenso du-
rante o exercício de 2020. Adicionalmente, a Companhia conta com o aporte de 
capital dos acionistas para a operacionalização do negócio. Em 31/12/2020 e 
2019 a Companhia é controlada pela Celeo Redes Transmissão e Renováveis 
S.A. (“Celeo Renováveis”), subsidiária integral da Celeo Redes Brasil S.A. 
(“Celeo Redes”). 1.1 Outorga - A Companhia saiu vencedora no Leilão nº 
001/2018 e firmou o contrato de Outorga (“Contrato”) com o Ministério de Minas 
e Energia em 18/09/2018. O contrato tem como objetivo a implantação e explo-
ração da Central Geradora Fotovoltaica Etesa 17 São João do Piaui V. O em-
preendimento possui 29.976 kW de capacidade instalada e 8.400 kW médios 
de garantia física de energia, constituída por vinte e uma unidades geradoras 
de 1.364 kW e uma unidade geradora de 1.332 kW. A energia elétrica produzi-
da pela Companhia destina-se a comercialização na modalidade de Produção 
Independente de Energia Elétrica. O Contrato prevê a implementação do siste-
ma de transmissão de interesse restrito da usina UFV Etesa 17 São João do 
Piauí V constituído de uma substação elevadora de 34,5/500 kV junto a Central 
Geradora, e uma linha em 500 kV com aproximadamente onze quilômetro de 
extensão, em circuito simples, interligado a subestação elevadora à subesta-
ção São João do Piauí. O Contrato foi assinado no dia 18/09/2018 e tem vigên-
cia de 35 anos. As obras foram concluídas em março de 2020 e a entrada em 
operação comercial aconteceu em abril de 2020. As demais empresas que fa-
zem parte do paque fotovoltaico são: (a) Celeo São João do Piauí FV I S.A. 
(SJP I); (b) Celeo São João do Piauí FV II S.A. (SJP II); (c) Celeo São João do 
Piauí FV III S.A. (SJP III); (d) Celeo São João do Piauí FV IV S.A. (SJP IV); e 
(e) Celeo São João do Piauí FV VI S.A. (SJP VI). 2 Base de preparação: De-
claração de conformidade - As demonstrações financeiras foram preparadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A emissão das de-
monstrações financeiras foi autorizada pela diretoria em 11/06/2021. Detalhes 
sobre as principais políticas contábeis da Companhia está apresentadas na 
nota explicativa 6. Todas as informações relevantes próprias das demonstra-
ções financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem 
àquelas utilizadas pela administração na sua gestão. 3 Moeda funcional e 
moeda de apresentação: Estas demonstrações financeiras estão apresenta-
das em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos foram 
arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra 
forma. 4 Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas demons-
trações financeiras, a Administração utilizou  estimativas e julgamentos que 
afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados dos ativos, 
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas es-
timativas. As estimativas e julgamentos são revisadas de forma contínua. As 
revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. (a) Nota expli-
cativa 11 - Imobilizado - (a.1) Depreciação - A depreciação é calculada para 
amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus valores resi-
duais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos 
itens. (a.2) Teste por redução ao valor recuperável - Devido ao sinistro ocor-
rido no parque fotovoltaico, conforme nota explicativa 11, a Administração rea-

lizou o teste por redução ao valor recuperável. O valor recuperável da unidade 
geradora de caixa (UGC) foi estimado com base no valor presente dos fluxos 
de caixa futuros esperados (valor em uso) da UGC. O valor recuperável estima-
do da UGC foi maior que o seu valor contábil e, portanto, nenhuma provisão 
para redução ao valor recuperável foi reconhecida. 5 Base de mensuração: 
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, 
com exceção de determinados instrumentos financeiros mensurados ao valor 
justo por meio do resultado. 6 Principais políticas contábeis: A Companhia 
aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos 
os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras, salvo indicado 
ao contrário. 6.1 Instrumentos financeiros - (a) Reconhecimento e mensu-
ração incial - O grupo de contas a receber e os títulos de dívida emitidos são 
reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros 
ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Compa-
nhia se torna parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo finan-
ceiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente 
de financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado 
ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao valor justo por meio 
do resultado (VJR), os custos de transação que são diretamente atribuíveis à 
sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um compo-
nente significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da 
operação. (b) Classificação e mensuração subsequente - i. Ativos finan-
ceiros - No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como 
mensurado: (i) ao custo amortizado; (ii) ao valor justo por meio de outros resul-
tados abrangentes (VJORA) - instrumento de dívida; (iii) ao VJORA - instru-
mento patrimonial; ou (iv) ao VJR. Os ativos financeiros não são reclassificados 
subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que a Companhia 
mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso 
todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do pe-
ríodo de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios. Um ativo 
financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a 
seguir e não for designado como mensurado ao VJR: (i) é mantido dentro de 
um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para rece-
ber fluxos de caixa contratuais; e (ii) seus termos contratuais geram, em datas 
específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento de prin-
cipal e juros sobre o valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é 
mensurado ao VJORA se atender ambas as condições a seguir e não for de-
signado como mensurado ao VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de negó-
cios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contra-
tuais quanto pela venda de ativos financeiros; e (ii) seus termos contratuais 
geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de 
principal e juros sobre o valor principal em aberto. No reconhecimento inicial de 
um investimento em um instrumento patrimonial que não seja mantido para 
negociação, a Companhia pode optar irrevogavelmente por apresentar altera-
ções subsequentes no valor justo do investimento em ORA. Essa escolha é 
feita investimento por investimento. Todos os ativos financeiros não classifica-
dos como mensurados ao custo amortizado ou ao VJORA, conforme descrito 
acima, são classificados como ao VJR. No reconhecimento inicial, a Compa-
nhia pode designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma 
atenda os requisitos para ser mensurado ao custo amortizado ou ao VJORA 
como ao VJR se isso eliminar ou reduzir significativamente um descasamento 
contábil que de outra forma surgiria. ii. Ativos financeiros - avaliação do 
modelo de negócios - A Companhia realiza uma avaliação do objetivo do 
modelo de negócios em que um ativo financeiro é mantido em carteira porque 
isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as informações são 
fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem: (i) as políti-
cas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas 
políticas. Eles incluem a questão de saber se a estratégia da Administração 
tem como foco a obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção de 
um determinado perfil de taxa de juros, a correspondência entre a duração dos 
ativos financeiros e a duração de passivos relacionados ou saídas esperadas 
de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da venda de ativos; (ii) 
como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração da 
Companhia; (iii) os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e 
o ativo financeiro mantido naquele modelo de negócios) e a maneira como 
aqueles riscos são gerenciados; (iv) como os gerentes do negócio são remune-
rados - por exemplo, se a remuneração é baseada no valor justo dos ativos 
geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e (v) a frequência, o volume 
e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos anteriores, os 
motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras. As transfe-
rências de ativos financeiros para terceiros em transações que não se qualifi-
cam para o desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira 
consistente com o reconhecimento contínuo dos ativos da Companhia. Os ati-
vos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com desempenho 
avaliado com base no valor justo são mensurados ao valor justo por meio do 
resultado. iii. Ativos financeiros - avaliação sobre se os fluxos de caixa 
contratuais são somente pagamentos de principal e de juros - Para fins 
dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo financeiro 
no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma contraprestação 
pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor prin-
cipal em aberto durante um determinado período de tempo e pelos outros ris-
cos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos 
administrativos), assim como uma margem de lucro. A Companhia considera 
os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa contra-
tuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a avaliação 
sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual que poderia mudar o 
momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que ele não aten-
deria essa condição. Ao fazer essa avaliação, a Companhia considera: (i) even-
tos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de caixa; (ii) 
termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis; (iii) o 
pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e (iv) os termos que limitam o acesso 
da Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos (por exemplo, baseados 
na performance de um ativo). O pagamento antecipado é consistente com o 
critério de pagamentos do principal e juros caso o valor do pré-pagamento re-
presente, em sua maior parte, valores não pagos do principal e de juros sobre 
o valor do principal pendente - o que pode incluir uma compensação razoável 
pela rescisão antecipada do contrato. Além disso, com relação a um ativo finan-
ceiro adquirido por um valor menor ou maior do que o valor nominal do contra-
to, a permissão ou a exigência de pré-pagamento por um valor que represente 
o valor nominal do contrato mais os juros contratuais (que também pode incluir 
compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato) acumulados 
(mas não pagos) são tratadas como consistentes com esse critério se o valor 
justo do pré-pagamento for insignificante no reconhecimento inicial. iv. Ativos 
financeiros - mensuração subsequente e ganhos e perdas - iv.1 Ativos fi-
nanceiros a VJR - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor 
justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhe-
cido no resultado. iv.2 Ativos financeiros ao custo amortizado - Esses ativos são 
subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o método de 
juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A re-
ceita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são reconhecidos no 
resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no 
resultado. iv.3 Instrumentos de dívida a VJORA - Esses ativos são mensurados 
subsequentemente ao valor justo. A receita de juros calculada utilizando o mé-
todo de juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconheci-
dos no resultado. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA. No 
desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é reclassificado para o 
resultado. iv.4 Instrumentos patrimoniais a VJORA - Esses ativos são mensura-
dos subsequentemente ao valor justo. Os dividendos são reconhecidos como 
ganho no resultado, a menos que o dividendo represente claramente uma re-
cuperação de parte do custo do investimento. Outros resultados líquidos são 
reconhecidos em ORA e nunca são reclassificados para o resultado. v. Passi-
vos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e per-
das - Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo 
amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro é classificado como mensurado 
ao valor justo por meio do resultado caso for classificado como mantido para 
negociação, for um derivativo ou for designado como tal no reconhecimento 
inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor jus-
to e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros 
passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo amortiza-
do utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas 
cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desre-
conhecimento também é reconhecido no resultado. (c) Desreconhecimento - 
i. Ativos financeiros - A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando 
os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Com-
panhia transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa 
contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancial-
mente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são trans-
feridos ou na qual a Companhia nem transfere nem mantém substancialmente 
todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não 
retém o controle sobre o ativo financeiro. A Companhia realiza transações em 
que transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos 
ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nes-
ses casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos. ii. Passivos finan-
ceiros - A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obriga-
ção contratual é retirada, cancelada ou expira. A Companhia também desreco-
nhece um passivo financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de 
caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que um 
novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor 
justo. No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o 
valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos 
que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resul-
tado. (d) Compensação - Os ativos ou passivos financeiros são compensados 
e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quan-
do, a Companhia tenha atualmente um direito legalmente executável de com-

pensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (e) Instrumentos finan-
ceiros derivativos - A companhia não operou qualquer tipo de instrumentos 
financeiros derivativos nos exercícios apresentados. 6.2 Caixa e Equivalentes 
de Caixa - Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários à 
vista e aplicações financeiras de curto prazo. São operações de alta liquidez, 
sem restrição de uso, prontamente conversíveis em um montante conhecido 
de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. 6.3 
Imobilizado - (a) Reconhecimento e mensuração - Itens do imobilizado são 
mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, que inclui os cus-
tos dos empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação acumulada e 
quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (“impairment”) 
acumuladas. (b) Custos subsequentes - Custos subsequentes são capitaliza-
dos apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados 
com os gastos serão auferidos pela Companhia. (c) Depreciação - A deprecia-
ção é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de 
seus valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida 
útil estimada dos itens. A depreciação é reconhecida no resultado. As vida úteis 
estimadas do ativo imobilizado são: (a) central fotovoltaica - 30 anos; e (b) 
Instalações - que é composto por (b.1) terreno - não são depreciados; (b.2) 
edificações - 30 anos; (b.3) veículos - 7 anos; e (b.4) móveis e utensílios - 16 
anos. 6.4 Ajuste a valor presente de ativos e passivos - Os ativos e passivos 
monetários de longo prazo são atualizados monetariamente e ajustados pelo 
seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários 
de curto prazo é calculado, e somente registrado, se considerado relevante em 
relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Para fins de re-
gistro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado le-
vando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explí-
cita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. Com base 
nas análises efetuadas e na melhor estimativa da administração da Compa-
nhia. 6.5 Imposto de renda e contribuição social - O imposto de renda (IRPJ) 
e a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) do exercício corrente são 
calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% 
sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre 
o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a 
compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limi-
tada a 30% do lucro real do exercício. A Companhia determinou que, quando 
aplicável, os juros e multas relacionados ao imposto de renda e à contribuição 
social, incluindo tratamentos fiscais incertos, não atendem a definição de im-
posto de renda e portanto são contabilizados de acordo com o CPC 25 - Provi-
sões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. (a) Despesas de imposto 
de renda e contribuição social correntes - A despesa de imposto corrente é 
o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do 
exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios 
anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reco-
nhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor esti-
mativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos que refle-
te as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com 
base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e passi-
vos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem aten-
didos. 6.6 Provisões - As provisões são reconhecidas em função de um even-
to passado quando há uma obrigação legal ou construtiva que possa ser esti-
mada de maneira confiável e se for provável a exigência de um recurso econô-
mico para liquidar esta obrigação. Quando aplicável, as provisões são apura-
das por meio do desconto dos fluxos de desembolso de caixa futuros espera-
dos a uma taxa que considera as avaliações atuais de mercado e os riscos 
específicos para o passivo. 6.7 Provisão para perda de crédito esperada - A 
provisões para perda de crédito esperada (“PCE”), quando aplicável, é reco-
nhecida em valor considerado suficiente pela Administração para cobrir as per-
das na realização do contas a receber, cuja recuperação é considerada impro-
vável. A Companhia possui políticas para cálculo da provisão para perdas es-
peradas de créditos de liquidação duvidosa cuja metodologia tem como pre-
missa de provisionamento o histórico do comportamento de pagamento dos 
clientes, baseado na experiência histórica das perdas efetivas. As baixas de 
títulos a receber para perdas são efetuadas após esgotadas todas as ações de 
cobrança administrativa. Em 31/12/2020 a Companhia não possui provisão 
para PCE. 6.8 Receita - A receita é reconhecida quando o controle de cada 
obrigação de desempenho é transferido para o cliente e podem ser mensura-
dos de forma confiável. A receita é mensurada pelo valor justo da contrapresta-
ção recebida ou a receber pela entrega de energia elétrica gerada a partir da 
fonte solar fotovoltaica. A receita é apresentada líquida dos impostos, abati-
mentos, descontos e das variáveis citadas. A Companhia opera atualmente no 
ambiente de contratação livre (ACL), onde a comercialização de energia ocorre 
por meio de livre negociação de preços e condições entre as partes, por meio 
de contratos bilaterais. Adicionalmente, a Companhia comercializa a produção 
excedente, quando ocorre, no ambiente de curto prazo da CCEE onde a ener-
gia é negociada pelo Preço de Liquidação da Diferenças (PLD). Os valores são 
reconhecidos pelo valor justo da contraprestação a receber no momento em 
que a transação ocorre. 6.9 Receitas e despesas financeiras - A receita e a 
despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo método dos juros efeti-
vos. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os pagamentos 
ou recebimentos em caixa futuros estimados ao longo da vida esperada do 
instrumento financeiro ao: (i) valor contábil bruto do ativo financeiro; ou (ii) ao 
custo amortizado do passivo financeiro. No cálculo da receita ou da despesa de 
juros, a taxa de juros efetiva incide sobre o valor contábil bruto do ativo (quando 
o ativo não estiver com problemas de recuperação) ou ao custo amortizado do 
passivo. No entanto, a receita de juros é calculada por meio da aplicação da 
taxa de juros efetiva ao custo amortizado do ativo financeiro que apresenta 
problemas de recuperação depois do reconhecimento inicial. Caso o ativo não 
esteja mais com problemas de recuperação, o cálculo da receita de juros volta 
a ser feito com base no valor bruto. 7 Novas normas e interpretações ainda 
não efetivas: Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios inicia-
dos após 1º/01/2020. A Companhia não adotou essas normas na preparação 
destas demonstrações financeiras. (a) Contratos Onerosos - custos para 
cumprir um contrato (alterações ao CPC 25) - As alterações especificam 
quais os custos que uma entidade inclui ao determinar o custo de cumprimento 
de um contrato com o objetivo de avaliar se o contrato é oneroso. As alterações 
aplicam-se a períodos anuais com início em ou após 1º/01/2022 para contratos 
existentes na data em que as alterações forem aplicadas pela primeira vez. Na 
data da aplicação inicial, o efeito cumulativo da aplicação das alterações é re-
conhecido como um ajuste do saldo de abertura em lucros acumulados ou 
outros componentes do patrimônio líquido, conforme apropriado. Os compara-
tivos não são reapresentados. A Companhia determinou que todos os contra-
tos existentes em 31/12/2020 serão concluídos antes das alterações entrarem 
em vigor. (b) Reforma da taxa de juros de referência - Fase 2 (alterações ao 
CPC 48, CPC 38, CPC 40, CPC 11 e CPC 06) - As alterações tratam de ques-
tões que podem afetar as demonstrações financeiras como resultado da refor-
ma da taxa de juros de referência, incluindo os efeitos de mudanças nos fluxos 
de caixa contratuais ou relações de hedge decorrentes da substituição da taxa 
de juros de referência por uma taxa de referência alternativa. As alterações 
fornecem expediente prático para certos requisitos do CPC 48, CPC 38, CPC 
40, CPC 11 e CPC 06 relacionados a: (i) mudanças na base de determinação 
dos fluxos de caixa contratuais de ativos financeiros, passivos financeiros e 
passivos de arrendamento; e (ii) contabilidade de hedge. i. Mudança na base 
para determinação dos fluxos de caixa - As alterações exigirão que uma 
entidade contabilize a alteração na base de determinação dos fluxos de caixa 
contratuais de um ativo financeiro ou passivo financeiro que é exigida pela re-
forma da taxa de juros de referência atualizando a taxa de juros efetiva do ativo 
financeiro ou passivo financeiro. A Companhia está acompanhando as discus-
sões e até o momento não identificou a possibilidade de impactos significati-
vos. ii. Contabilidade de hedge - As alterações fornecem exceções aos re-
querimentos de contabilidade de hedge nas seguintes áreas: (ii.1) Permitir a 
alteração da designação de uma relação de hedge para refletir as mudanças 
que são exigidas pela reforma; (ii.2) Quando um item objeto de hedge em um 
hedge de fluxo de caixa é alterado para refletir as mudanças exigidas pela re-
forma, o valor acumulado na reserva de hedge de fluxo de caixa será conside-
rado com base na taxa de referência alternativa na qual os fluxos de caixa fu-
turos objeto de hedge estão determinados; (ii.3) Quando um grupo de itens é 
designado como um item objeto de hedge e um item da Companhia é alterado 
para refletir as mudanças que são exigidas pela reforma, os itens objeto de 
hedge são alocados a subgrupos com base nas taxas de referência que estão 
sendo objeto de hedge; (ii.4) Se uma entidade espera razoavelmente que uma 
taxa de referência alternativa será separadamente identificável dentro de um 
período de 24 meses, ela não está proibida de designar a taxa como um com-
ponente de risco não contratualmente especificado se não for separadamente 
identificável na data de designação. Em 31/12/2020, a Companhia não possui 
hedges. iii. Divulgação - As alterações exigirão que a Companhia divulgue 
informações adicionais sobre a exposição da entidade a riscos decorrentes da 
reforma da taxa de juros de referência e atividades de gestão de risco relacio-
nadas. iv. Transição - Caso aplicável, a Companhia planeja aplicar as altera-
ções a partir de 1 de Janeiro de 2021. A aplicação não terá impacto nos mon-
tantes reportados para 2020 ou períodos anteriores. (c) Outras normas - Não 
se espera que as seguintes normas novas e alteradas tenham um impacto 
significativo nas demonstrações financeiras da Companhia: (i) Concessões de 
aluguel relacionadas à COVID-19 (alteração ao CPC 06); (ii) Imobilizado: Re-
ceitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27); (iii) Referência à Estru-
tura Conceitual (Alterações ao CPC 15); (iv) Classificação do Passivo em Cir-
culante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 26); e (v) IFRS 17 Contratos de 
Seguros.
8 Caixa e equivalentes de caixa 2020 2019
Conta corrente 47 7
Aplicações automáticas 20 -
Operações compromissadas (a) 8.332 4.235

8.399 4.242
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(a) A Companhia estruturou seus recursos por meio de operações compro-
missadas atrelados ao Depósito Interbancário (DI) do Banco Santander. A 
taxa média de indexação dessas aplicações financeiras foi de 50% do DI com 
vencimento em janeiro de 2021. 9 Títulos e valores mobiliários: (a) Circu-
lante - Em 31/12/2019 a totalidade dos recursos está aplicada no fundo de 
investimento “BNB Automático FI Renda Fixa Curto Prazo” do banco BNB. A 
Composição da carteira está dvidida em títulos de emissão e títulos de renda 
fixa prefixados do Tesouro Nacional e operações compromissadas. A rentabili-
dade do fundo (líquida de despesas, mas não de impostos) no exercício findo 
em 2019 foi de 3,33%. Em 31/12/2020 não há recursos aplicados em titulo e 
valores mobiliários no circulante. (b) Não circulante - Para fins de garantia da 
operação do contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil, a 
Companhia precisa manter durante todo o período de amortização do finan-
ciamento, recursos em uma conta denominada “Conta Reserva”, valores equi-
valentes a 2,70% do saldo total do financiamento. Em 31/12/2020 a totalidade 
dos recursos estão aplicados no fundo de investimento “BNB Conta Reserva 
FIC FI Renda Fixa Referenciado DI” do banco BNB. A Composição da carteira 
está dividida em títulos públicos federais e operações compromissadas. A ren-
tabilidade do fundo (líquida de despesas, mas não de impostos) no exercício 
findo em 2020 foi de 1,32% (4,92% em 31/12/2019).
10 Contas a receber 2020 2019
A vencer 1.398 -
Acima de 3 meses 336 -

1.734 -

11 Imobilizado

Central 
Foto-

voltaica

Ins-
tala-
ções

Bens em 
constru-

ção Total
Em 31 de dezembro de 2018 - - 3.378 3.378
Adições - - 86.087 86.087
Em 31 de dezembro de 2019 - - 89.464 89.464
Adições - - 22.604 22.604
Transferência devido 
 a entrada em operação 111.792 276 (112.068) -
Transferência de parte relacionada (a) 17.150 - - 17.150
Depreciação (2.861) (8) - (2.869)
Em 31 de dezembro de 2020 126.081 268 - 126.349
(a) Refere-se aos custos para a construção da linha de transmissão e da 
subestação coletora que a SJP III compartilha com as demais empresas do 
parque fotovoltaico. Veja nota explicativa 22 (b). Devido ao sinistro ocorrido, 
a Companhia testou o valor recuperável do parque fotovoltaico e não foram 
identificados indicativos que pudessem gerar dúvidas que os ativos possam 
estar registrados por valores acima ao de sua recuperação.
12 Fornecedores 2020 2019
Materiais e serviços 6.323 4.847
Parte relacionada (a) 10.646 1.431

16.969 6.278
(a) Veja nota explicativa 22 (c).
13 Financiamento 2020 2019
Saldos iniciais 53.229 -
Captação 5.300 53.833
Custo de transação - (807)
Juros 3.781 320
Amortização - juros (1.320) (152)
Amortização - custo de transação 80 35
Financiamento (a) 61.762 54.001
Custo de transação (b) (692) (772)

61.070 53.229
(a) No dia 20/12/2018 a Companhia assinou contrato de financiamento com 
o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), destinado à construção do em-
preendimento fotovoltaico. O valor total do financiamento é de R$ 67.480. 
Em 31/12/2020 o BNB havia desembolsado o montante total de R$ 59.133 
(R$53.833 em 31/12/2019). Sobre a dívida incide a Taxa de Juros dos Fundos 
Constitucionais (TFC) e Juros Básicos Fixos (JBF) à taxa de 2,5707% a.a.. Os 
juros remuneratórios são pagos trimestralmente entre dezembro de 2018 a 
julho de 2022 e mensalmente a partir de agosto de 2022, juntamente com as 
prestações do principal, até a data do vencimento em janeiro de 2039. Devido 
ao cenário de pandemia, em 2020 a Companhia foi enquadrada no Programa 
de Repactuação Emergencial do BNB que suspendeu o pagamento dos juros 
durante o exercício de 2020. A Companhia realizou apenas o pagamento dos 
juros de março de 2020. A segregação entre circulante e não circulante está 
detalhada abaixo.

2020 2019
Circulante 348 168
Não circulante 60.722 53.061

61.070 53.229
O vencimento das parcelas reconhecidas no não circulante está detalhado 
abaixo:

2020
Em 2022 1.551
Em 2023 3.722
Em 2024 3.722
Em 2025 3.722
A partir de 2026 48.005

60.722
O contrato de financiamento possui cláusula (as principais estão citadas a 
seguir) de vencimento antecipado, exigindo o imediato pagamento da dívida, 
caso a Companhia: (a) Deixe de cumprir qualquer obrigação estabelecida no 
contrato e não sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis para as obrigações pre-
cuniárias ou 30 (trinta) dias corridos para as obrigações pecuniárias; (b) Sofra 
protesto de dívida líquida e certa, superior a R$ 5.000; (c) Uma vez efetivada 
sua entrada em operação comercial, suspender suas atividades por mais de 
60 (sessenta) dias; (d) Venha a ser declarada impedido, por normas do Banco 
Central do Brasil, de participar de operações de crédito; (e) Remova os bens 
financiados, bem como gravar, alienar, arrendar, ceder, transferir de qualquer 
forma em favor de terceiros os bens financiados ou os imóveis nos quais te-
nham sido incorporados, exceto para a constituição de garantias em favor dos 
bancos que irão emitir a Fiança Bancária; (f) Peça recuperação judicial, ou for 
decretada a sua falência; e (g) Altere o controle acionário sem prévia e expres-
sa anuência do BNB. Em 31/12/2020, a Companhia estava em conformidade 
com as cláusulas de vencimento antecipado. (b) Refere-se aos custos com 
comissões bancárias, honorários de advogados e consultores financeiros para 
obtenção do financiamento. 14 ICMS a recolher: No dia 07/01/2019 a Com-
panhia obteve do Governo do Estado do Piauí o credenciamento para operar 
no amparo do regime especial previsto no Decreto nº 13.500, de 23/12/2008. 
O objeto desse decreto consite no diferimento do lançamento e do pagamento 
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido relati-
vamente ao diferencial de alíquota incidente nas operações de aquisição inte-
restadual e de importação do exterior de máquinas, equipamentos e materiais 
destinados à captação, geração e transmissão de energia solar ou eólica, para 
incorporação ao ativo imobilizado de estabelecimentos beneficiários. O ICMS 
será pago no momento da desincorporação dos bens do ativo imobilizado ou 
até 31/12/2034, o que ocorrer primeiro. 15 Provisão e passivo contingen-
te: Em 31/12/2020 e 2019 a Companhia não possui processos com chances 
prováveis e possíveis de perda. 16 Patrimônio líquido: (a) Capital social 
- Durante o exercício findo em 31/12/2019 a Companhia integralizou o valor 
total do capital aprovado de R$ 43.143. A integralização do capital ocorreu 
por meio da integralização de R$ 40.322 referente a AFAC (conforme nota 
explicativa 22 (a)) e R$ 2.821 em aporte da acionista. Em 31/12/2020 e 2019 
capital social integralizado é de R$ 43.243 dividido em 43.243.128 ações or-

dinárias nominativas e sem valor nominal. Todas as ações são detidas pela 
Celeo Renováveis.
17 Receita operacional líquida 2020 2019
Venda de energia 11.294 -
Receita bruta 11.294 -
PIS (73) -
COFINS (339) -
Deduções da receita (412) -

10.882 -
18 Compra de energia 2020 2019
Energia elétrica adquirida em 
 ambiente de contratação livre - ACL (a) (6.131) -
Energia elétrica adquirida por meio 
 do preço de liquidação de diferença - PLD (b) (446) -

(6.577) -
Devido ao sinistro ocorrido no parque fotovoltaico, a Companhia precisou 
adquirir energia para atender aos seus compromissos de venda de energia. 
(a) Energia adquirida por meio de contratos bilaterais livremente negociados, 
conforme regras e procedimentos de comercialização específicos e mais van-
tajoso em relação ao contrado PLD. (b) Energia adquirida por meio de con-
tratos  bilaterais livremente negociados, conforme regras e procedimentos de 
comercialização específicos. Neste ambiente o preço é divulgado pela CCEE, 
calculado antecipadamente, com periodicidade máxima semanal e com base 
no custo marginal de operação, limitado por preços mínimo e máximo, vigente 
para cada período de apuração e para cada submercado, pelo qual é valorada 
a energia comercializada no mercado de curto prazo. 19 Tarifa de uso do sis-
tema de transmissão (TUST): Refere-se ao custo da Companhia com a rede 
básica do Sistema Interligado Nacional (SIN). Esse custo é aplicável para as 
geradoras, distribuidoras, consumidores livres, importadores e exportadores 
de energia elétrica.
20 Despesas financeiras líquidas 2020 2019
Rendimento de aplicação financeira 84 7
Outras receitas 2 255
Receitas financeiras 86 262
Juros e multas (2.470) -
Outras despesas (170) (158)
Despesas financeiras (2.640) (158)

(2.555) 104
21 Imposto de renda 2020 2019
 e contribuição social IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Receita de venda de energia 11.294 11.294 - -
Percentual de presunção da 
 receita de venda de energia 8% 12% 8% 12%
Receita financeira 86 86 7 7
Percentual de presunção 
 da receita financeira 100% 100% 100% 100%
Base de cálculo 989 1.441 7 7

(222) (129) (3) (1)
22 Transações com partes relacionadas:
(a) Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC)
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 136 2.957
Celeo Renováveis - aporte - 40.872
Celeo Renováveis - resgate - (550)
Celeo Renováveis - aumento de capital com 
AFAC (i) - (43.143)
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 136 136
i. Conforme nota explicativa 16 (a).
(b) Compartilhamento das instalações 2020 2019
SJP III 17.150 -

17.150 -
Refere-se aos custos para a construção da linha de transmissão e da subes-
tação coletora que a SJP III compartilha com as demais empresas do parque 
fotovoltaico.
(c) Transações comerciais
Contas a receber 2020 2019
SJP III (i) 113 -

113 -
Contas a pagar 2020 2019
Elecnor do Brasil Ltda. (ii) 9.215 -
Celeo Redes (iii) 576 576
Celeo Redes - AFAC (iv) 855 855

10.646 1.431
i. Refere-se a despesas que a SJP V pagou para SJP III. ii. Refere-se ao saldo 
a pagar com a Elecnor do Brasil Ltda. (Elecnor). A Elecnor é a responsável 
pela construção do parque fotovoltaico. Conforme nota explicativa 1, devido 
ao sinistro ocorrido, os pagamentos estão suspensos. iii. Refere-se a despe-
sas pagas pela Celeo Redes. iv. Refere-se ao AFAC realizado pela Celeo Re-
des quando era controladora da Companhia. (d) Mútuo - Durante o exercício 
findo em 31/12/2019 a Companhia captou mútuo com a Elecnor do Brasil Ltda. 
no valor total de R$ 19.540. O mútuo tinha vencimento de 40 dias e juros de 
10,68% ao ano. O mútuo foi totalmente liquidado pela Companhia no mon-
tante de R$ 20.025. (e) Remuneração da administração - Em 31/12/2020 
e 2019 não houve atribuição de pagamentos realizados pela Companhia aos 
seus administradores, uma vez que os mesmos recebem um salário unifica-
do, pago pela Celeo Redes Brasil S.A. e outras afiliadas do mesmo grupo 
econômico, considerando o compartilhamento de despesas corporativas co-
muns, em virtude da atuação dos administradores em todas as empresas do 
grupo. 23 Gestão de riscos financeiros: (a) Considerações gerais e polí-
ticas - A Companhia administra seus capitais investidos para assegurar que 
possa continuar suas atividades e maximizar o retorno dos seus acionistas. 
O gerenciamento de riscos tem por objetivo identificar e analisar os riscos 
considerados relevantes pela administração, tais como (i) os riscos de capital, 
de mercado (ii), de crédito (iii) e de liquidez (iv). A Companhia não operou 
qualquer tipo de instrumento financeiro derivativo nos exercícios apresenta-
dos. i. Gestão de risco de capital - A Companhia administra seu capital com 
o objetivo de salvaguardar a continuidade de seus negócios no longo prazo, 
oferecendo retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas 
e buscando manter uma estrutura de com o objetivo de reduzir o seu custo 
de capital. Sempre que necessário para adequar sua estrutura de capital, a 
administração pode propor a revisão da política de pagamento de dividendos, 
a devolução de capital aos acionistas, a emissão de novas ações ou ainda a 
venda de ativos, dentre outras ações de adequação de estrutura de capital. ii. 
Gestão de risco de mercado - Este risco é oriundo da possibilidade da Com-
panhia incorrer em perdas devido a flutuações nas taxas de juros ou outros 
indexadores de dívida, tais como índices de preço, que impactem as despesas 
financeiras relativas a financiamentos ou o rendimento das aplicações finan-
ceiras. Atualmente, o financiamento da Companhia possui taxas pré-fixadas. 
iii. Gestão de risco de crédito - O risco de crédito refere-se à possibilidade 
da Companhia incorrer em perdas devido ao não cumprimento de obrigações 
e compromissos pelas contrapartes. iii.1 Risco de crédito das contrapar-
tes comerciais - A principal exposição a crédito é oriunda da possibilidade 
da Companhia incorrer em perdas resultantes do não-recebimento de valores 
faturados de suas contrapartes comerciais. Para reduzir este risco e auxiliar 
no gerenciamento do risco de inadimplência, a Companhia monitora o volume 
de contas a receber de clientes e realiza diversas ações de cobrança, reali-
zadas em conformidade com a regulamentação regulatória, o que inclui ainda 
a possibilidade de interrupção do fornecimento. iii.2 Risco de crédito com 
instituições financeiras - Para operações envolvendo caixa e equivalentes 

de caixa e títulos e valores mobiliários, a Companhia segue as disposições de 
sua Política de Risco de Crédito que tem como objetivo a mitigação do risco 
por meio da diversificação junto às instituições financeiras e a utilização de 
instituições financeiras consideradas de primeira linha. A Companhia realiza 
o acompanhamento da exposição com cada contraparte, sua qualidade de 
crédito e seus ratings de longo prazo publicados pelas agências de rating para 
as instituições financeiras com as quais a Companhia possui operações em 
aberto. iv. Gestão de risco de liquidez - O risco de liquidez é caracterizado 
pela possibilidade da Companhia não honrar com seus compromissos nos 
respectivos vencimentos. A Gestão financeira adotada pela Companhia busca 
constantemente a mitigação do risco de liquidez, tendo como principais pontos 
o alongamento de prazos dos financiamentos, desconcentração de vencimen-
tos e diversificação de instrumentos financeiros. O permanente monitoramen-
to do fluxo de caixa permite a identificação de eventuais necessidades de 
captação de recursos, com a antecedência necessária para a estruturação 
e escolha das melhores fontes. Nos casos em que há sobras de caixa, são 
realizadas aplicações financeiras para os recursos excedentes com base na 
política de crédito da Companhia, com o objetivo de preservar a liquidez da 
Companhia e têm como diretriz alocar ao máximo os recursos em ativos com 
liquidez diária. (b) Análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros 
- A Companhia efetua testes de análise de sensibilidade conforme requerido 
pelas normas contábeis, elaborados com base na exposição líquida às taxas 
variáveis dos instrumentos financeiros ativos e passivos em aberto no final do 
exercício findo em 31/12/2020. Na realização do teste, a Companhia assu-
me que o valor apresentado estivesse em aberto durante todo esse exercício 
apresentado. Foram preparados três cenários de análise de sensibilidade: (i) 
provável* - considera as taxas de juros futuros observados nesta data base; 
(ii) redução de 25%; e (iii) redução de 50% do cenário provável, respectiva-
mente.

Cenários
Risco (i) (ii) (iii)

Aplicação financeira Redução do CDI (299) (224) (150)
Financiamento Aumento do IPCA 2.082 1.562 1.041
* fonte: relatório FOCUS de 31/12/2020 publicado no site do Banco Central 
(www.bcb.gov.br). O CDI e o IPCA para o cenário provável (3% e 3,41%) foi 
considerado da Mediana - TOP 5 média prazo para o ano de 2021. (c) Valor 
justo e hierarquia dos ativos e passivos financeiros - Os valores justos são 
determinados com base nos preços de mercado, quando disponíveis, ou na 
falta destes, no valor presente de fluxos de caixa futuros esperados. Os valo-
res justos de equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e outros ativos 
e passivos financeiros são equivalentes ou não diferem significativamente de 
seus valores contábeis. A hierarquia dos valores justos dos ativos e passivos 
financeiros registrados em base recorrente segue os níveis: (i) nível 1 - são 
preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos 
idênticos aos quais a entidade pode ter acesso na data de mensuração; (ii) 
nível 2 - são informações, que não os preços cotados incluídos no nível 1, 
observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; e (iii) nível 3 - 
são informações não observáveis para o ativo ou passivo. Todos os ativos e 
passivos financeiros foram classificados no nível 2 e não houve transferências 
de níveis no exercício. 24 Cobertura de seguros: A Companhia possui como 
política a contratação de seguros para cobrir eventuais sinistros, considerando 
a natureza da sua atividade. Em 31/12/2020 a Companhia possui cobertura de 
seguros de danos materiais e lucros cessantes no valor limite combinado de 
R$ 100.000, sendo o limite de R$ 63.854 de lucros cessantes. Veja nota expli-
cativa 1. 25 Coronavírus (COVID-19): (a) Contexto geral - Em 11/03/2020, 
a Organização Mundial da Saúde elevou o status do surto de Coronavírus 
(COVID19) à pandemia mundial. No Brasil, assim como em outros países do 
mundo, foram anunciadas medidas de estímulo à economia, ao crédito (in-
clusive a continuidade do ciclo de cortes nas taxas de juros, sustentada pelo 
baixo nível de inflação) e à garantia de estabilidade do setor elétrico nacional. 
(b) Medidas adotadas pela Companhia - Corporativas - • Elaboração de 
protocolos específicos para ações relacionadas ao COVID-19; • Reuniões diá-
rias por videoconferência envolvendo os membros do comitê de crises com 
acompanhamento das ações; • Comunicação semanal orientativa e de incen-
tivo à prevenção do COVID-19 através do canal de comunicação; e • Criação 
e execução de plano de contingência para o Centro de Operação e Serviço 
(redução e revezamento dos times que atuam na sala de controle principal e 
equipe de backup em isolamento e pronta para atendimento). Organizacio-
nais - • Formação de grupos de trabalho do escritório do Rio de Janeiro e ba-
ses, envolvendo 115 colaboradores com apoio do Instituto Integrato, visando 
colaborar para a sáude mental dos colaboradores do Grupo Celeo; • Adoção 
de home office (exceto para operação e manutenção – plano contingencial) - 
100% dos escritórios em home office, desde 17/03/2020; • Disponibilização de 
serviço médico 24 horas por dia através da telemedicina, com acesso gratuito 
e ilimitado para tirar dúvidas pelo celular sobre os cuidados com a família; • 
Acompanhamento das consultas pelo teleatendimento através do programa 
“Eu saúde” e monitoramento dos casos suspeitos; e • Suporte emocional do 
RH aos colaboradores que tiveram parentes afetados pela COVID-19. Ações 
externas - • Participação nas associações setoriais (ABRATE e ABSOLAR); 
• Apresentação do plano de contingência com as ações de enfrentamento do 
COVID-19 a agentes públicos; • Planejamento de ações sociais para apoio 
aos municípios ou comunidades; e • Ações junto às associações para man-
ter a segurança jurídica e regulatória no cumprimento do fluxo de caixa das 
concessões. (c) Impacto nas demonstrações financerias - Os efeitos do 
COVID-19 não registraram impactos significativos no resultado da Companhia 
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Não foram percebidos 
impactos sobre o nível de inadimplência do contas a receber das concessioná-
rias. Preventivamente, a Companhia revisou seu planejamento estratégico e 
sensibilizou suas premissas para possíveis cenários de: • impacto nos índices 
de arrecadação e nos níveis de inadimplência; • redução da taxa de juros e 
capacidade da Companhia para aceder ao mercado de dívida de curto e mé-
dio prazo; e • ruptura na cadeia de fornecimento de materiais e serviços que 
impactem nos níveis de capex previstos para 2020. Os possíveis impactos 
do COVID-19 foram baseados nas melhores estimativas da Administração, a 
partir da declaração do estado de calamidade pública pelo Governo Federal. 
Com base nessas premissas, a Companhia revisitou suas bases orçamen-
tárias e não observou impactos projetados para o exercício de 2020. Diante 
do cenário, descrito anteriormente, diversas medidas de auxílio econômico e 
financeiro foram introduzidas pelos três níveis de administração da Federação 
Brasileira, com o objetivo de auxiliar as empresas na mitigação dos efeitos da 
pandemia, como a postergação do recolhimento de PIS, COFINS, FGTS e 
INSS. Em 2020 a Companhia foi enquadrada no Programa de Repactuação 
Emergencial do BNB que suspendeu o pagamento dos juros durante o exer-
cício de 2020. A Companhia realizou apenas o pagamento dos juros de mar-
ço de 2020. Diante do cenário, descrito anteriormente, diversas medidas de 
auxílio econômico e financeiro foram introduzidas pelos três níveis de admi-
nistração da Federação Brasileira, com o objetivo de auxiliar as empresas na 
mitigação dos efeitos da pandemia, como a postergação do recolhimento de 
PIS, COFINS, FGTS e INSS. Além da medida acima indicada, a Companhia 
analisará cuidadosamente qualquer nova diretriz de políticas governamentais 
em resposta à pandemia que vise fornecer alívio financeiro aos contribuin-
tes. A Companhia entende que tais diretrizes deverão respeitar, em qualquer 
circunstância, o direito ao equilíbrio econômico-financeiro da concessão, em 
conformidade com o arcabouço legal, as cláusulas contidas nos respectivos 
Contratos firmados com o Poder Concedente e com as diretrizes divulgadas 
pela ANEEL. 26 Evento subsequente: (a) Normalização das operações do 
parque fotovoltaico - Em 29/03/2021 o parque fotovoltaico voltou a gerar 
energia e em 01/04/2021, voltou a operar comercialmente.
Francisco Antolin Chica Padilla Bruno Marcell S. M. Melo
Diretor Contador - CRC-RJ 111193/O-8

Relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações financeiras

Aos Acionistas e Diretores da Celeo São João do Piauí FV V S.A. - Rio de 
Janeiro - RJ - Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da Ce-
leo São João do Piauí FV V S.A. (Companhia), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31/12/2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras in-
formações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da Celeo São João do Piauí FV V S.A. em 
31/12/2020, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na se-
ção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éti-
cas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras in-
formações que acompanham as demonstrações financeiras e o relató-
rio dos auditores - A administração da Companhia é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Admi-
nistração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre 
esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, 
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 

demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria 
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com 
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Rela-
tório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos 
nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração pelas 
demonstrações financeiras - A administração é responsável pela elabora-
ção e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administra-
ção é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa rea-
lista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos au-
ditores 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 cau-
sada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas re-
levantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao lon-
go 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 dis-
torção 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 enten-
dimento 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 con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 
não mais se manter em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspon-
dentes 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 traba-
lhos. Rio de Janeiro, 11 de junho de 2021

KPMG Auditores Independentes Milena dos Santos Rosa
CRC SP-014428/O-6 F-RJ Contador CRC RJ-100983/O-7
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Primeiros REITs da China começam a ser negociados

O primeiro lote de fundos 
de investimento imobi-
liário em infraestrutura 

(REITs, sigla em inglês) da China 
começou a ser negociado nesta 
segunda-feira, com cinco na Bolsa 
de Valores de Xangai e quatro na 
Bolsa de Valores de Shenzhen. O 
limite de mudança de preço é de 

30% no primeiro dia de listagem e 
10% depois disso.

Espera-se que os nove REITs 
de infraestrutura canalizem in-
vestimentos para projetos como 
rodovias, parques industriais, ar-
mazenamento e logística, além de 
tratamento de esgoto.

Em abril de 2020, a China iniciou 

um esquema piloto para REITs de 
infraestrutura. Em meados de maio 
deste ano, a autoridade de valores 
mobiliários aprovou o registro do 
primeiro lote de nove REITs do pa-
ís e, em 31 de maio, a China iniciou 
as vendas de REITs.

Os REITs de infraestrutura 
podem gerar novo capital para 

ajudar a financiar a expansão do 
setor e fornecer às empresas liqui-
dez adicional e oportunidades de 
desalavancagem, de acordo com 
um relatório recente da Moody’s 
Investors Service.

Segundo a agência Xinhua, os 
REITs de infraestrutura permi-
tem que as empresas monetizem 

seus ativos de infraestrutura e 
apliquem os recursos da venda 
para financiar futuros projetos ou 
redução de dívidas. Os registros 
operacionais dos ativos e a capaci-
dade de gerar fluxos de caixa posi-
tivos também reduzirão os riscos 
para os investidores, observou o 
relatório.



CELEO SÃO JOÃO DO PIAUÍ FV VI S.A.
CNPJ nº 30.421.756/0001-75

Relatório da administração - 1. Mensagem da administração: A administração da Celeo São João do Piauí FV VI S.A. (“Companhia”), em atendimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, tem a satisfação de submeter à 
apreciação dos senhores acionistas o relatório da administração e as demonstraçãos financeiras em 31/12/2020, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. 2. A Companhia: A Celeo São João do Piauí FV VI S.A. (“Com-
panhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 11/04/2018 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto social a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem como 
a manutenção de redes de transmissão. Em 31/12/2020 e 2019 a Companhia é controlada pela Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“Celeo Renováveis”), subsidiária integral da Celeo Redes Brasil S.A. (“Celeo Redes”). 3. 
Principais acontecimentos no exercício: (a) Finalização da construção do parque fotovoltaico: As obras foram concluídas em março de 2020 e a entrada em operação comercial aconteceu em abril de 2020. No exercício de 2020 a 
Companhia operou vendas no ambiente de comercialização livre e no ambiente de curto prazo da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). (b) Financiamento - Durante o exercício, a Companhia recebeu o montante de 
R$ 13.000 mil referente ao contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil. Em virtude do cenário de pandemia, em 2020 a Companhia foi enquadrada no Programa de Repactuação Emergencial do BNB que suspendeu o 
pagamento dos juros durante o exercício de 2020. A Companhia realizou apenas o pagamento dos juros de março de 2020. (c) Sinistro no parque fotovoltáico - Em julho de 2020 ocorreu um incêndio nos transformadores de evacuação 
de energia das usinas no parque fotovoltaico, ocasionando a paralização temporária das atividades da Companhia. A Companhia possui contrato de seguro referente às suas usinas fotovoltaicas de danos materiais e lucros cessantes 
no valor limite combinado de R$ 100.000 mil sendo o limite de R$ 63.854 mil para lucros cessantes. O seguro foi acionado e está em fase final de revisão pela seguradora. Em 31/12/2020 o valor em revisão pela seguradora é de R$ 
36.080 mil. (d) Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) - Durante o exercício findo em 31/12/2020 a Companhia recebeu o valor total de R$ 400 mil (R$ 39.836 mil em 2019) a título de adiantamento para futuro aumento 
de capital. 4. Governança corporativa: As práticas de governança da Companhia buscam fornecer informações aos seus acionistas com qualidade e transparência. Diretoria A Companhia é administrada por 4 (quatro) diretores, com 
mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo eleitos pelos acionistas. Compete aos diretores, entre outros, a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. 5. Declaração da Diretoria: Em cumprimento 
às disposições legais e estatutárias, os membros da diretoria, declaram que revisaram, discutiram e concordam acerca das demonstrações financeiras da Companhia e com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31/12/2020.

Balanços patrimoniais - Em 31 de dezembro - (em milhares de Reais)

Demonstrações do resultado - Exercícios findos 31 de dezembro 
(em milhares de Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos 31 de dezembro (em milhares de Reais)

Demonstrações do resultado abrangente 
Exercícios findos 31 de dezembro (em milhares de Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa 
Exercícios findos 31 de dezembro (em milhares de Reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Nota 2020 2019
Caixa e equivalentes de caixa 8 10.336 4.208
Contas a receber 10 1.903 -
Outros ativos 265 163
Total do ativo circulante 12.504 4.371
Títulos e valores mobiliários 9 1.668 1.301
Total do realizável a longo prazo 1.668 1.301
Imobilizado 11 131.778 93.174
Total do imobilizado 131.778 89.464
Total do ativo não circulante 133.446 94.475
Total do ativo 145.950 98.846
Fornecedores 12 23.172 6.760
Financiamento 13 358 149
Impostos e contribuições a recolher 423 128
Total do passivo circulante 23.953 7.037
Contas a pagar com partes relacionadas 22 (b) 17.150 -
Financiamentos 13 62.629 47.241
ICMS a recolher 14 1.764 1.764
Adiantamento para futuro aumento de capital 22 (a) 400 -
Total do passivo não circulante 81.943 49.005
Total dos passivos 105.896 56.042
Capital social 16 (a) 43.143 43.143
Prejuizos acumulados (3.089) (339)
Total do patrimônio líquido 40.054 42.804
Total do passivo e patrimônio líquido 145.950 98.846

Nota 2020 2019
Receita operacional líquida 12.230 -
Serviços de terceiros (21) -
Compra de Energia 18 (7.346) -
Tarifa de uso do sistema de transmissão 19 (1.360) -
Depreciação (2.939) -
Outros (117) -
Custos operacionais (11.783) -
Lucro bruto 446 -
Serviços de terceiros (124) (91)
Outras despesas (26) (80)
Despesas operacionais (150) (171)
Resultado antes das despesas financeiras 296 (171)
Receitas financeiras 85 7
Despesas financeiras (2.732) (156)
Despesas financeiras líquidas 20 (2.647) (149)
Resultado antes dos impostos (2.351) (320)
Corrente (399) (4)
Imposto de renda e contribuição social 21 (399) (4)
Prejuízo do exercício (2.750) (324)
Resultado por ação
Resultado por ação - básico e diluído (em R$) (0,06) (0,01)

2020 2019
Prejuízo do exercício (2.750) (324)
Outros resultados abrangentes - -
Prejuízo do exercício (2.750) (324)

Fluxo de caixa das atividades operacionais Nota 2020 2019
Prejuízo do exercício (2.750) (324)
Ajustes para:
- Depreciação 11 2.939 -
- Juros e amotização do custo sobre financiamento 13 2.534 -

2.723 (324)
Variações em:
- Contas a receber 10 (1.903) -
- Outros ativos (65) (29)
- Fornecedores 16.412 3.489
- Impostos e contribuições a recolher 295 120
- ICMS a recolher - 1.764
- Financiamento - pagamentos de juros 13 (1.125) (124)
Caixa líquido proveniente 
 das atividades operacionais 16.337 4.896
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Títulos e valores mobiliários (367) (1.301)
Imobilizado 11 (23.242) (89.553)
Caixa líquido utilizado 
 das atividades de investimento (23.609) (90.854)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Financiamento - Captação 13 13.000 47.966
Mútuo - captação 22 (d) - 26.836
Mútuo - liquidação 22 (d) - (27.630)
Adiantamento para futuro aumento de capital 22 (a) 400 39.836
Caixa líquido proviniente 
 das atividades de financiamento 13.400 87.008
Aumento em caixa e equivalente de caixa 6.128 1.050
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4.208 3.158
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 10.336 4.208

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital Social Prejuízos 
AcumuladosNota Subscrito A integralizar Integralizado Total

Saldo em 31 de dezembro de 2018 43.243 (43.143) 100 (15) 85
Integralização de capital 16 (a) - 43.043 43.043 - 43.043
Prejuizo do exercício - - - (324) (324)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 43.243 (100) 43.143 (339) 42.804
Prejuizo do exercício - - - (2.750) (2.750)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 43.243 (100) 43.143 (3.089) 40.054

1 Contexto operacional: A Celeo São João do Piauí FV VI S.A. (“Compa-
nhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 11/04/2018 e está esta-
belecida na cidade Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto social a 
geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem como a 
manutenção de redes de transmissão. Durante o exercício findo em 31/12/2020 
a Companhia concluiu as obras e a entrada em operação comercial aconteceu 
em abril de 2020. Em julho de 2020 ocorreu um incêndio nos transformadores 
de evacuação de energia das usinas no parque fotovoltaico, ocasionando a 
paralização temporária das atividades da Companhia. A Companhia possui 
contrato de seguro referente às suas usinas fotovoltaicas de danos materiais e 
lucros cessantes no valor limite combinado de R$ 100.000 mil sendo o limite de 
R$ 63.854 mil para lucros cessantes. O seguro foi acionado e está em fase final 
de revisão pela seguradora. Em 31/12/2020 o valor em revisão pela segurado-
ra é de R$ 36.080, considerando as seis geradoras listas na nota explicativa 
1.1. A Companhia apresenta capital circulante negativo de R$ 11.449 em 31 de 
dezembro de 2020 (R$ 2.666 em 31/12/2019) devido, principalmente, ao sinis-
tro citado anteriormente. Em decorrência da indisponibilidade da operação, a 
Companhia suspendeu o pagamento dos saldos a pagar da obra, com respal-
do legal da cláusula de contratos com fornecedores que possibilitam reter parte 
do saldo devedor até a regularização da capacidade de geração de energia. 
Em virtude do cenário de pandemia, a Companhia foi enquadrada no Programa 
de repactuação emergêncial do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) e teve 
o pagamento do principal suspensos durante o exercício de 2020. Adicional-
mente, a Companhia conta com o aporte de capital dos acionistas para a ope-
racionalização do negócio. Em 31/12/2020 e 2019 a Companhia é controlada 
pela Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“Celeo Renováveis”), sub-
sidiária integral da Celeo Redes Brasil S.A. (“Celeo Redes”). 1.1 Outorga - A 
Companhia saiu vencedora no Leilão nº 001/2018 e firmou o contrato de Outor-
ga (“Contrato”) com o Ministério de Minas e Energia em 18/09/2018. O contrato 
tem como objetivo a implantação e exploração da Central Geradora Fotovoltai-
ca Etesa 17 São João do Piaui VI. O empreendimento possui 29.976 kW de 
capacidade instalada e 8.400 kW médios de garantia física de energia, consti-
tuída por vinte e uma unidades geradoras de 1.364 kW e uma unidade gerado-
ra de 1.332 kW. A energia elétrica produzida pela Companhia destina-se a co-
mercialização na modalidade de Produção Independente de Energia Elétrica. 
O Contrato prevê a implementação do sistema de transmissão de interesse 
restrito da usina UFV Etesa 17 São João do Piauí VI constituído de uma subs-
tação elevadora de 34,5/500 kV junto a Central Geradora, e uma linha em 500 
kV com aproximadamente onze quilômetro de extensão, em circuito simples, 
interligado a subestação elevadora à subestação São João do Piauí. O Contra-
to foi assinado no dia 18/09/2018 e tem vigência de 35 anos. As obras foram 
concluídas em março de 2020 e a entrada em operação comercial aconteceu 
em abril de 2020. As demais empresas que fazem parte do paque fotovoltaico 
são: (a) Celeo São João do Piauí FV I S.A. (SJP I); (b) Celeo São João do Piauí 
FV II S.A. (SJP II); (c) Celeo São João do Piauí FV III S.A. (SJP III); (d) Celeo 
São João do Piauí FV IV S.A. (SJP IV); e (e) Celeo São João do Piauí FV V S.A. 
(SJP V). 2 Base de preparação: Declaração de conformidade - As demons-
trações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada 
pela diretoria em 11/06/2021. Detalhes sobre as principais políticas contábeis 
da Companhia está apresentadas na nota explicativa 6. Todas as informações 
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sen-
do evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela administração na sua 
gestão. 3 Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demonstrações 
financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Compa-
nhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto 
quando indicado de outra forma. 4 Uso de estimativas e julgamentos: Na 
preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou  esti-
mativas e julgamentos que afetam a aplicação das políticas contábeis e os 
valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados 
reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e julgamentos são re-
visadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas pros-
pectivamente. (a) Nota explicativa 11 - Imobilizado - (a.1) Depreciação - A 
depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, 
líquido de seus valores residuais estimados, utilizando o método linear basea-
do na vida útil estimada dos itens. (a.2) Teste por redução ao valor recuperá-
vel - Devido ao sinistro ocorrido no parque fotovoltaico, conforme nota explica-
tiva 11, a Administração realizou o teste por redução ao valor recuperável. O 
valor recuperável da unidade geradora de caixa (UGC) foi estimado com base 

no valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados (valor em uso) da 
UGC. O valor recuperável estimado da UGC foi maior que o seu valor contábil 
e, portanto, nenhuma provisão para redução ao valor recuperável foi reconhe-
cida. 5 Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram prepara-
das com base no custo histórico, com exceção de determinados instrumentos 
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. 6 Principais po-
líticas contábeis: A Companhia aplicou as políticas contábeis descritas abaixo 
de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstra-
ções financeiras, salvo indicado ao contrário. 6.1 Instrumentos financeiros - 
(a) Reconhecimento e mensuração incial - O grupo de contas a receber e os 
títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que foram 
originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos 
inicialmente quando a Companhia se torna parte das disposições contratuais 
do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de 
clientes sem um componente de financiamento significativo) ou passivo finan-
ceiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não 
mensurado ao valor justo por meio do resultado (VJR), os custos de transação 
que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a re-
ceber de clientes sem um componente significativo de financiamento é mensu-
rado inicialmente ao preço da operação. (b) Classificação e mensuração 
subsequente - i. Ativos financeiros - No reconhecimento inicial, um ativo fi-
nanceiro é classificado como mensurado: (i) ao custo amortizado; (ii) ao valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) - instrumento de dí-
vida; (iii) ao VJORA - instrumento patrimonial; ou (iv) ao VJR. Os ativos finan-
ceiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a 
não ser que a Companhia mude o modelo de negócios para a gestão de ativos 
financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros afetados são reclassifica-
dos no primeiro dia do período de apresentação posterior à mudança no mode-
lo de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se aten-
der ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado ao 
VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter 
ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e (ii) seus termos 
contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos so-
mente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Um 
instrumento de dívida é mensurado ao VJORA se atender ambas as condições 
a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: (i) é mantido dentro de 
um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de flu-
xos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e (ii) seus 
termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são ape-
nas pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto. No re-
conhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que 
não seja mantido para negociação, a Companhia pode optar irrevogavelmente 
por apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento em 
ORA. Essa escolha é feita investimento por investimento. Todos os ativos fi-
nanceiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao 
VJORA, conforme descrito acima, são classificados como ao VJR. No reconhe-
cimento inicial, a Companhia pode designar de forma irrevogável um ativo fi-
nanceiro que de outra forma atenda os requisitos para ser mensurado ao custo 
amortizado ou ao VJORA como ao VJR se isso eliminar ou reduzir significativa-
mente um descasamento contábil que de outra forma surgiria. ii. Ativos finan-
ceiros - avaliação do modelo de negócios - A Companhia realiza uma ava-
liação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo financeiro é mantido 
em carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido 
e as informações são fornecidas à Administração. As informações considera-
das incluem: (i) as políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funciona-
mento prático dessas políticas. Eles incluem a questão de saber se a estratégia 
da Administração tem como foco a obtenção de receitas de juros contratuais, a 
manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a correspondência en-
tre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos relacionados ou 
saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da 
venda de ativos; (ii) como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à 
Administração da Companhia; (iii) os riscos que afetam o desempenho do mo-
delo de negócios (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de negócios) e 
a maneira como aqueles riscos são gerenciados; (iv) como os gerentes do ne-
gócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é baseada no valor 
justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e (v) a fre-
quência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos 
anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futu-
ras. As transferências de ativos financeiros para terceiros em transações que 
não se qualificam para o desreconhecimento não são consideradas vendas, de 
maneira consistente com o reconhecimento contínuo dos ativos da Compa-
nhia. Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com de-
sempenho avaliado com base no valor justo são mensurados ao valor justo por 
meio do resultado. iii. Ativos financeiros - avaliação sobre se os fluxos de 
caixa contratuais são somente pagamentos de principal e de juros - Para 
fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo financei-
ro no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma contrapresta-
ção pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor 
principal em aberto durante um determinado período de tempo e pelos outros 
riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e cus-
tos administrativos), assim como uma margem de lucro.A Companhia conside-
ra os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa con-
tratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a avaliação 
sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual que poderia mudar o 
momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que ele não aten-
deria essa condição. Ao fazer essa avaliação, a Companhia considera: (i) even-
tos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de caixa; (ii) 
termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis; (iii) o 
pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e (iv) os termos que limitam o acesso 
da Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos (por exemplo, baseados 
na performance de um ativo). O pagamento antecipado é consistente com o 
critério de pagamentos do principal e juros caso o valor do pré-pagamento re-
presente, em sua maior parte, valores não pagos do principal e de juros sobre 
o valor do principal pendente - o que pode incluir uma compensação razoável 
pela rescisão antecipada do contrato. Além disso, com relação a um ativo finan-
ceiro adquirido por um valor menor ou maior do que o valor nominal do contra-
to, a permissão ou a exigência de pré-pagamento por um valor que represente 
o valor nominal do contrato mais os juros contratuais (que também pode incluir 
compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato) acumulados 
(mas não pagos) são tratadas como consistentes com esse critério se o valor 
justo do pré-pagamento for insignificante no reconhecimento inicial. iv. Ativos 
financeiros - mensuração subsequente e ganhos e perdas - iv.1 Ativos fi-
nanceiros a VJR - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor 
justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhe-
cido no resultado. iv.2 Ativos financeiros ao custo amortizado - Esses ativos são 
subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o método de 
juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A re-
ceita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são reconhecidos no 
resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no 
resultado. iv.3 Instrumentos de dívida a VJORA - Esses ativos são mensurados 
subsequentemente ao valor justo. A receita de juros calculada utilizando o mé-
todo de juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconheci-
dos no resultado. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA. No 
desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é reclassificado para o 
resultado. iv.4 Instrumentos patrimoniais a VJORA - Esses ativos são mensura-
dos subsequentemente ao valor justo. Os dividendos são reconhecidos como 
ganho no resultado, a menos que o dividendo represente claramente uma re-
cuperação de parte do custo do investimento. Outros resultados líquidos são 
reconhecidos em ORA e nunca são reclassificados para o resultado. v. Passi-
vos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e per-
das - Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo 
amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro é classificado como mensurado 
ao valor justo por meio do resultado caso for classificado como mantido para 
negociação, for um derivativo ou for designado como tal no reconhecimento 
inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor jus-
to e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros 
passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo amortiza-
do utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas 
cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desre-
conhecimento também é reconhecido no resultado. (c) Desreconhecimento - 
i. Ativos financeiros - A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando 
os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Com-
panhia transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa 
contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancial-
mente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são trans-
feridos ou na qual a Companhia nem transfere nem mantém substancialmente 
todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não 
retém o controle sobre o ativo financeiro. A Companhia realiza transações em 
que transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos 
ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nes-
ses casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos. ii. Passivos finan-
ceiros - A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obriga-
ção contratual é retirada, cancelada ou expira. A Companhia também desreco-
nhece um passivo financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de 
caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que um 
novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor 
justo. No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o 
valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos 
que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resul-
tado. (d) Compensação - Os ativos ou passivos financeiros são compensados 
e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quan-
do, a Companhia tenha atualmente um direito legalmente executável de com-
pensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de 

realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (e) Instrumentos finan-
ceiros derivativos - A companhia não operou qualquer tipo de instrumentos 
financeiros derivativos nos exercícios apresentados. 6.2 Caixa e Equivalentes 
de Caixa - Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários à 
vista e aplicações financeiras de curto prazo. São operações de alta liquidez, 
sem restrição de uso, prontamente conversíveis em um montante conhecido 
de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. 6.3 
Imobilizado - (a) Reconhecimento e mensuração - Itens do imobilizado são 
mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, que inclui os cus-
tos dos empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação acumulada e 
quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (“impairment”) 
acumuladas. (b) Custos subsequentes - Custos subsequentes são capitaliza-
dos apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados 
com os gastos serão auferidos pela Companhia. (c) Depreciação - A deprecia-
ção é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de 
seus valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida 
útil estimada dos itens. A depreciação é reconhecida no resultado. As vida úteis 
estimadas do ativo imobilizado são: (a) central fotovoltaica - 30 anos; e (b) 
Instalações - que é composto por (b.1) terreno - não são depreciados; (b.2) 
edificações - 30 anos; (b.3) veículos - 7 anos; e (b.4) móveis e utensílios - 16 
anos. 6.4 Ajuste a valor presente de ativos e passivos - Os ativos e passivos 
monetários de longo prazo são atualizados monetariamente e ajustados pelo 
seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários 
de curto prazo é calculado, e somente registrado, se considerado relevante em 
relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Para fins de re-
gistro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado le-
vando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explí-
cita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. Com base 
nas análises efetuadas e na melhor estimativa da administração da Compa-
nhia. 6.5 Imposto de renda e contribuição social - O imposto de renda (IRPJ) 
e a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) do exercício corrente são 
calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% 
sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre 
o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a 
compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limi-
tada a 30% do lucro real do exercício. A Companhia determinou que, quando 
aplicável, os juros e multas relacionados ao imposto de renda e à contribuição 
social, incluindo tratamentos fiscais incertos, não atendem a definição de im-
posto de renda e portanto são contabilizados de acordo com o CPC 25 - Provi-
sões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. (a) Despesas de imposto 
de renda e contribuição social correntes - A despesa de imposto corrente é 
o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do 
exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios 
anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reco-
nhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor esti-
mativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos que refle-
te as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com 
base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e passi-
vos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem aten-
didos. 6.6 Provisões - As provisões são reconhecidas em função de um even-
to passado quando há uma obrigação legal ou construtiva que possa ser esti-
mada de maneira confiável e se for provável a exigência de um recurso econô-
mico para liquidar esta obrigação. Quando aplicável, as provisões são apura-
das por meio do desconto dos fluxos de desembolso de caixa futuros espera-
dos a uma taxa que considera as avaliações atuais de mercado e os riscos 
específicos para o passivo. 6.7 Provisão para perda de crédito esperada - A 
provisões para perda de crédito esperada (“PCE”), quando aplicável, é reco-
nhecida em valor considerado suficiente pela Administração para cobrir as per-
das na realização do contas a receber, cuja recuperação é considerada impro-
vável. A Companhia possui políticas para cálculo da provisão para perdas es-
peradas de créditos de liquidação duvidosa cuja metodologia tem como pre-
missa de provisionamento o histórico do comportamento de pagamento dos 
clientes, baseado na experiência histórica das perdas efetivas. As baixas de 
títulos a receber para perdas são efetuadas após esgotadas todas as ações de 
cobrança administrativa. Em 31/12/2020 a Companhia não possui provisão 
para PCE. 6.8 Receita - A receita é reconhecida quando o controle de cada 
obrigação de desempenho é transferido para o cliente e podem ser mensura-
dos de forma confiável. A receita é mensurada pelo valor justo da contrapresta-
ção recebida ou a receber pela entrega de energia elétrica gerada a partir da 
fonte solar fotovoltaica. A receita é apresentada líquida dos impostos, abati-
mentos, descontos e das variáveis citadas. A Companhia opera atualmente no 
ambiente de contratação livre (ACL), onde a comercialização de energia ocorre 
por meio de livre negociação de preços e condições entre as partes, por meio 
de contratos bilaterais. Adicionalmente, a Companhia comercializa a produção 
excedente, quando ocorre, no ambiente de curto prazo da CCEE onde a ener-
gia é negociada pelo Preço de Liquidação da Diferenças (PLD). Os valores são 
reconhecidos pelo valor justo da contraprestação a receber no momento em 
que a transação ocorre. 6.9 Receitas e despesas financeiras - A receita e a 
despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo método dos juros efeti-
vos. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os pagamentos 
ou recebimentos em caixa futuros estimados ao longo da vida esperada do 
instrumento financeiro ao: (i) valor contábil bruto do ativo financeiro; ou (ii) ao 
custo amortizado do passivo financeiro. No cálculo da receita ou da despesa de 
juros, a taxa de juros efetiva incide sobre o valor contábil bruto do ativo (quando 
o ativo não estiver com problemas de recuperação) ou ao custo amortizado do 
passivo. No entanto, a receita de juros é calculada por meio da aplicação da 
taxa de juros efetiva ao custo amortizado do ativo financeiro que apresenta 
problemas de recuperação depois do reconhecimento inicial. Caso o ativo não 
esteja mais com problemas de recuperação, o cálculo da receita de juros volta 
a ser feito com base no valor bruto. 7 Novas normas e interpretações ainda 
não efetivas: Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios inicia-
dos após 1º/01/2020. A Companhia não adotou essas normas na preparação 
destas demonstrações financeiras. (a) Contratos Onerosos - custos para 
cumprir um contrato (alterações ao CPC 25) - As alterações especificam 
quais os custos que uma entidade inclui ao determinar o custo de cumprimento 
de um contrato com o objetivo de avaliar se o contrato é oneroso. As alterações 
aplicam-se a períodos anuais com início em ou após 1º/01/2022 para contratos 
existentes na data em que as alterações forem aplicadas pela primeira vez. Na 
data da aplicação inicial, o efeito cumulativo da aplicação das alterações é re-
conhecido como um ajuste do saldo de abertura em lucros acumulados ou 
outros componentes do patrimônio líquido, conforme apropriado. Os compara-
tivos não são reapresentados. A Companhia determinou que todos os contra-
tos existentes em 31/12/2020 serão concluídos antes das alterações entrarem 
em vigor. (b) Reforma da taxa de juros de referência - Fase 2 (alterações ao 
CPC 48, CPC 38, CPC 40, CPC 11 e CPC 06) - As alterações tratam de ques-
tões que podem afetar as demonstrações financeiras como resultado da refor-
ma da taxa de juros de referência, incluindo os efeitos de mudanças nos fluxos 
de caixa contratuais ou relações de hedge decorrentes da substituição da taxa 
de juros de referência por uma taxa de referência alternativa. As alterações 
fornecem expediente prático para certos requisitos do CPC 48, CPC 38, CPC 
40, CPC 11 e CPC 06 relacionados a: (i) mudanças na base de determinação 
dos fluxos de caixa contratuais de ativos financeiros, passivos financeiros e 
passivos de arrendamento; e (ii) contabilidade de hedge. i. Mudança na base 
para determinação dos fluxos de caixa - As alterações exigirão que uma 
entidade contabilize a alteração na base de determinação dos fluxos de caixa 
contratuais de um ativo financeiro ou passivo financeiro que é exigida pela re-
forma da taxa de juros de referência atualizando a taxa de juros efetiva do ativo 
financeiro ou passivo financeiro. A Companhia está acompanhando as discus-
sões e até o momento não identificou a possibilidade de impactos significati-
vos. ii. Contabilidade de hedge - As alterações fornecem exceções aos re-
querimentos de contabilidade de hedge nas seguintes áreas: (ii.1) Permitir a 
alteração da designação de uma relação de hedge para refletir as mudanças 
que são exigidas pela reforma; (ii.2) Quando um item objeto de hedge em um 
hedge de fluxo de caixa é alterado para refletir as mudanças exigidas pela re-
forma, o valor acumulado na reserva de hedge de fluxo de caixa será conside-
rado com base na taxa de referência alternativa na qual os fluxos de caixa fu-
turos objeto de hedge estão determinados; (ii.3) Quando um grupo de itens é 
designado como um item objeto de hedge e um item da Companhia é alterado 
para refletir as mudanças que são exigidas pela reforma, os itens objeto de 
hedge são alocados a subgrupos com base nas taxas de referência que estão 
sendo objeto de hedge; (ii.4) Se uma entidade espera razoavelmente que uma 
taxa de referência alternativa será separadamente identificável dentro de um 
período de 24 meses, ela não está proibida de designar a taxa como um com-
ponente de risco não contratualmente especificado se não for separadamente 
identificável na data de designação. Em 31/12/2020, a Companhia não possui 
hedges. iii. Divulgação - As alterações exigirão que a Companhia divulgue 
informações adicionais sobre a exposição da entidade a riscos decorrentes da 
reforma da taxa de juros de referência e atividades de gestão de risco relacio-
nadas. iv. Transição - Caso aplicável, a Companhia planeja aplicar as altera-
ções a partir de 1º/01/2021. A aplicação não terá impacto nos montantes repor-
tados para 2020 ou períodos anteriores. (c) Outras normas - Não se espera 
que as seguintes normas novas e alteradas tenham um impacto significativo 
nas demonstrações financeiras da Companhia: (i) Concessões de aluguel rela-
cionadas à COVID-19 (alteração ao CPC 06); (ii) Imobilizado: Receitas antes 
do uso pretendido (alterações ao CPC 27); (iii) Referência à Estrutura Concei-
tual (Alterações ao CPC 15); (iv) Classificação do Passivo em Circulante ou 
Não Circulante (Alterações ao CPC 26); e (v) IFRS 17 Contratos de Seguros.
8 Caixa e equivalentes de caixa 2020 2019
Conta corrente 46 14
Aplicações automáticas 20 -
Operações compromissadas (a) 10.270 4.194

10.336 4.208
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(a) A Companhia estruturou seus recursos por meio de operações compro-
missadas atrelados ao Depósito Interbancário (DI) do Banco Santander. A 
taxa média de indexação dessas aplicações financeiras foi de 50% do DI 
com vencimento em janeiro de 2021. 9 Títulos e valores mobiliários: Para 
fins de garantia da operação do contrato de financiamento com o Banco do 
Nordeste do Brasil, a Companhia precisa manter durante todo o período de 
amortização do financiamento, recursos em uma conta denominada “Conta 
Reserva”, valores equivalentes a 2,70% do saldo total do financiamento. Em 
31/12/2020 a totalidade dos recursos estão aplicados no fundo de investi-
mento “BNB Conta Reserva FIC FI Renda Fixa Referenciado DI” do banco 
BNB. A Composição da carteira está dividida em títulos públicos federais e 
operações compromissadas. A rentabilidade do fundo (líquida de despesas, 
mas não de impostos) no exercício findo em 2020 foi de 1,32% (4,92% em 
31/12/2019).
10 Contas a receber 2020 2019
A vencer 1.543 -
Acima de 3 meses 360 -

1.903 -

11 Imobilizado

Central 
Foto-

voltaica

Ins-
tala-
ções

Bens em 
constru-

ção Total
Em 31 de dezembro de 2018 - - 3.622 3.622
Adições - - 89.552 89.552
Em 31 de dezembro de 2019 - - 93.174 93.174
Adições - - 24.393 24.393
Transferência devido 
 a entrada em operação 117.291 276 (117.567) -
Transferência de parte relacionada (a) 17.150 - - 17.150
Depreciação (2.936) (3) - (2.939)
Em 31 de dezembro de 2020 131.505 273 - 131.778
(a) Refere-se aos custos para a construção da linha de transmissão e da 
subestação coletora que a SJP III compartilha com as demais empresas do 
parque fotovoltaico. Veja nota explicativa 22 (b). Devido ao sinistro ocorrido, 
a Companhia testou o valor recuperável do parque fotovoltaico e não foram 
identificados indicativos que pudessem gerar dúvidas que os ativos possam 
estar registrados por valores acima ao de sua recuperação.
12 Fornecedores 2020 2019
Materiais e serviços 9.761 5.328
Parte relacionada (a) 13.411 1.432

23.172 6.760
(a) Veja nota explicativa 16 (c).
13 Financiamento 2020 2019
Saldos iniciais 47.390 -
Captação 13.000 47.966
Custo de transação - (757)
Juros 3.685 274
Amortização - principal - -
Amortização - juros (1.125) (124)
Amortização - custo de transação 37 31
Financiamento (a) 63.676 48.116
Custo de transação (b) (689) (726)
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 62.987 47.390
(a) No dia 20/12/2018 a Companhia assinou contrato de financiamento com 
o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), destinado à construção do em-
preendimento fotovoltaico. O valor total do financiamento é de R$ 67.480. Em 
31/12/2020 o BNB havia desembolsado o montante total de R$ 60.966 (R$ 
47.966 em 31/12/2019). Sobre a dívida incide a Taxa de Juros dos Fundos 
Constitucionais (TFC) e Juros Básicos Fixos (JBF) à taxa de 2,5707% a.a.. 
Os juros remuneratórios são pagos trimestralmente entre dezembro de 2018 
a julho de 2022 e mensalmente a partir de agosto de 2022, juntamente com 
as prestações do principal, até a data do vencimento em janeiro de 2039. 
Devido ao cenário de pandemia, em 2020 a Companhia foi enquadrada no 
Programa de Repactuação Emergencial do BNB que suspendeu o pagamen-
to dos juros durante o exercício de 2020. A Companhia realizou apenas o 
pagamento dos juros de março de 2020. A segregação entre circulante e não 
circulante está detalhada abaixo.

2020 2019
Circulante 358 149
Não circulante 62.629 47.241

62.987 47.390
O vencimento das parcelas reconhecidas no não circulante está detalhado 
abaixo:

2020
Em 2022 1.598
Em 2023 3.834
Em 2024 3.834
Em 2025 3.834
A partir de 2026 49.529

62.629
O contrato de financiamento possui cláusula (as principais estão citadas a 
seguir) de vencimento antecipado, exigindo o imediato pagamento da dívida, 
caso a Companhia: (a) Deixe de cumprir qualquer obrigação estabelecida no 
contrato e não sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis para as obrigações 
precuniárias ou 30 (trinta) dias corridos para as obrigações pecuniárias; (b) 
Sofra protesto de dívida líquida e certa, superior a R$ 5.000; (c) Uma vez efe-
tivada sua entrada em operação comercial, suspender suas atividades por 
mais de 60 (sessenta) dias; (d) Venha a ser declarada impedido, por normas 
do Banco Central do Brasil, de participar de operações de crédito; (e) Remo-
va os bens financiados, bem como gravar, alienar, arrendar, ceder, transferir 
de qualquer forma em favor de terceiros os bens financiados ou os imóveis 
nos quais tenham sido incorporados, exceto para a constituição de garantias 
em favor dos bancos que irão emitir a Fiança Bancária; (f) Peça recuperação 
judicial, ou for decretada a sua falência; e (g) Altere o controle acionário sem 
prévia e expressa anuência do BNB. Em 31/12/2020, a Companhia estava 
em conformidade com as cláusulas de vencimento antecipado. (b) Refere-se 
aos custos com comissões bancárias, honorários de advogados e consul-
tores financeiros para obtenção do financiamento. 14 ICMS a recolher: No 
dia 07/01/2019 a Companhia obteve do Governo do Estado do Piauí o cre-
denciamento para operar no amparo do regime especial previsto no Decreto 
nº 13.500, de 23/12/2008. O objeto desse decreto consite no diferimento do 
lançamento e do pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) devido relativamente ao diferencial de alíquota incidente 
nas operações de aquisição interestadual e de importação do exterior de má-
quinas, equipamentos e materiais destinados à captação, geração e trans-
missão de energia solar ou eólica, para incorporação ao ativo imobilizado 
de estabelecimentos beneficiários. O ICMS será pago no momento da de-
sincorporação dos bens do ativo imobilizado ou até 31/12/2034, o que ocor-
rer primeiro. 15 Provisão e passivo contingente: Em 31/12/2020 e 2019 
a Companhia não possui processos com chances prováveis e possíveis de 
perda. 16 Patrimônio líquido: (a) Capital social - Durante o exercício findo 
em 31/12/2019 a Companhia integralizou o valor total do capital aprovado de 
R$ 43.143. A integralização do capital ocorreu por meio da integralização de 
R$ 39.836 referente a AFAC (conforme nota explicativa 22 (a)) e R$ 3.307 em 
aporte da acionista. Em 31/12/2020 e 2019 capital social integralizado é de 
R$ 43.143 dividido em 43.143.128 ações ordinárias nominativas e sem valor 
nominal. Todas as ações são detidas pela Celeo Renováveis.

17 Receita operacional líquida 2020 2019
Venda de energia 12.693 -
Receita bruta 12.693 -
PIS (82) -
COFINS (381) -
Deduções da receita (463) -

12.230 -
18 Compra de energia 2020 2019
Energia elétrica adquirida em 
 ambiente de contratação livre - (ACL) (a) (6.872) -
Energia elétrica adquirida por meio 
 do preço de liquidação de diferenças (PLD) (b) (474) -

(7.346) -
Devido ao sinistro ocorrido no parque fotovoltaico, a Companhia precisou 
adquirir energia para atender aos seus compromissos de venda de energia. 
(a) Energia adquirida por meio de contratos bilaterais livremente negociados, 
conforme regras e procedimentos de comercialização específicos e mais van-
tajoso em relação ao contrado PLD. (b) Energia adquirida por meio de con-
tratos  bilaterais livremente negociados, conforme regras e procedimentos de 
comercialização específicos. Neste ambiente o preço é divulgado pela CCEE, 
calculado antecipadamente, com periodicidade máxima semanal e com base 
no custo marginal de operação, limitado por preços mínimo e máximo, vi-
gente para cada período de apuração e para cada submercado, pelo qual é 
valorada a energia comercializada no mercado de curto prazo. 19 Tarifa de 
uso do sistema de transmissão (TUST): Refere-se ao custo da Companhia 
com a rede básica do Sistema Interligado Nacional (SIN). Esse custo é apli-
cável para as geradoras, distribuidoras, consumidores livres, importadores e 
exportadores de energia elétrica.
20 Despesas financeiras líquidas 2020 2019
Rendimento de aplicação financeira 94 17
Outras receitas 1 -
Receitas financeiras 95 17
Juros e multas (2.534) -
Outras despesas (208) (166)
Despesas financeiras (2.742) (166)

(2.647) (149)
21 Imposto de renda 2020 2019
 e contribuição social IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Receita de venda de energia 12.693 12.693 - -
Percentual de presunção da 
 receita de venda de energia 8% 12% 8% 12%
Receita financeira 95 95 17 17
Percentual de presunção 
 da receita financeira 100% 100% 100% 100%
Base de cálculo 1.110 1.618 17 17

(255) (145) (3) (1)
22 Transações com partes relacionadas:
(a) Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC)
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - 3.207
Celeo Renováveis - aporte 400 39.836
Celeo Renováveis - aumento de capital com AFAC (i) - (43.043)
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 400 -
i. Conforme nota explicativa 16 (a).
(b) Compartilhamento das instalações 2020 2019
SJP III 17.150 -

17.150 -
Refere-se aos custos para a construção da linha de transmissão e da subes-
tação coletora que a SJP III compartilha com as demais empresas do parque 
fotovoltaico.
(c) Transações comerciais
Contas a receber 2020 2019
Elecnor do Brasil Ltda. 61 61
SJP III (i) 113 -

174 61
Contas a pagar 2020 2019
Elecnor do Brasil Ltda. (ii) 11.980 -
Celeo Redes (iii) 577 577
Celeo Redes (iv) 855 855

13.411 1.432
i. Refere-se a despesas que a SJP IV pagou para SJP III. ii. Refere-se ao 
saldo a pagar com a Elecnor do Brasil Ltda. (Elecnor). A Elecnor é a respon-
sável pela construção do parque fotovoltaico. Conforme nota explicativa 1, 
devido ao sinistro ocorrido, os pagamentos estão suspensos. iii. Refere-se 
a despesas pagas pela Celeo Redes. iv. Refere-se ao AFAC realizado pela 
Celeo Redes quando era controladora da Companhia. (d) Mútuo - Durante 
o exercício findo em 31/12/2019 a Companhia captou mútuo com a Elecnor 
do Brasil Ltda. no valor total de R$ 26.836. O mútuo tinha vencimento de 40 
dias e juros de 10,68% ao ano. O mútuo foi totalmente liquidado pela Com-
panhia no montante de R$ 27.630. (e) Remuneração da administração - 
Em 31/12/2020 e 2019 não houve atribuição de pagamentos realizados pela 
Companhia aos seus administradores, uma vez que os mesmos recebem 
um salário unificado, pago pela Celeo Redes Brasil S.A. e outras afiliadas 
do mesmo grupo econômico, considerando o compartilhamento de despesas 
corporativas comuns, em virtude da atuação dos administradores em todas 
as empresas do grupo. 23 Gestão de riscos financeiros: (a) Considera-
ções gerais e políticas - A Companhia administra seus capitais investidos 
para assegurar que possa continuar suas atividades e maximizar o retorno 
dos seus acionistas. O gerenciamento de riscos tem por objetivo identificar 
e analisar os riscos considerados relevantes pela administração, tais como 
(i) os riscos de capital, de mercado (ii), de crédito (iii) e de liquidez (iv). A 
Companhia não operou qualquer tipo de instrumento financeiro derivativo nos 
exercícios apresentados. i. Gestão de risco de capital - A Companhia ad-
ministra seu capital com o objetivo de salvaguardar a continuidade de seus 
negócios no longo prazo, oferecendo retorno aos acionistas e benefícios às 
outras partes interessadas e buscando manter uma estrutura de com o obje-
tivo de reduzir o seu custo de capital. Sempre que necessário para adequar 
sua estrutura de capital, a administração pode propor a revisão da política de 
pagamento de dividendos, a devolução de capital aos acionistas, a emissão 
de novas ações ou ainda a venda de ativos, dentre outras ações de adequa-
ção de estrutura de capital. ii. Gestão de risco de mercado - Este risco é 
oriundo da possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido a flutua-
ções nas taxas de juros ou outros indexadores de dívida, tais como índices 
de preço, que impactem as despesas financeiras relativas a financiamentos 
ou o rendimento das aplicações financeiras. Atualmente, o financiamento da 
Companhia possui taxas pré-fixadas. iii. Gestão de risco de crédito - O 
risco de crédito refere-se à possibilidade da Companhia incorrer em perdas 
devido ao não cumprimento de obrigações e compromissos pelas contrapar-
tes. iii.1 Risco de crédito das contrapartes comerciais - A principal expo-
sição a crédito é oriunda da possibilidade da Companhia incorrer em perdas 
resultantes do não-recebimento de valores faturados de suas contrapartes 
comerciais. Para reduzir este risco e auxiliar no gerenciamento do risco de 
inadimplência, a Companhia monitora o volume de contas a receber de clien-
tes e realiza diversas ações de cobrança, realizadas em conformidade com 
a regulamentação regulatória, o que inclui ainda a possibilidade de interrup-
ção do fornecimento. iii.2 Risco de crédito com instituições financeiras - 
Para operações envolvendo caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores 

mobiliários, a Companhia segue as disposições de sua Política de Risco de 
Crédito que tem como objetivo a mitigação do risco por meio da diversifica-
ção junto às instituições financeiras e a utilização de instituições financeiras 
consideradas de primeira linha. A Companhia realiza o acompanhamento da 
exposição com cada contraparte, sua qualidade de crédito e seus ratings de 
longo prazo publicados pelas agências de rating para as instituições financei-
ras com as quais a Companhia possui operações em aberto. iv. Gestão de 
risco de liquidez - O risco de liquidez é caracterizado pela possibilidade da 
Companhia não honrar com seus compromissos nos respectivos vencimen-
tos. A Gestão financeira adotada pela Companhia busca constantemente a 
mitigação do risco de liquidez, tendo como principais pontos o alongamento 
de prazos dos financiamentos, desconcentração de vencimentos e diversi-
ficação de instrumentos financeiros. O permanente monitoramento do fluxo 
de caixa permite a identificação de eventuais necessidades de captação de 
recursos, com a antecedência necessária para a estruturação e escolha das 
melhores fontes. Nos casos em que há sobras de caixa, são realizadas apli-
cações financeiras para os recursos excedentes com base na política de cré-
dito da Companhia, com o objetivo de preservar a liquidez da Companhia e 
têm como diretriz alocar ao máximo os recursos em ativos com liquidez diária. 
(b) Análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros - A Companhia 
efetua testes de análise de sensibilidade conforme requerido pelas normas 
contábeis, elaborados com base na exposição líquida às taxas variáveis dos 
instrumentos financeiros ativos e passivos em aberto no final do exercício fin-
do em 31/12/2020. Na realização do teste, a Companhia assume que o valor 
apresentado estivesse em aberto durante todo esse exercício apresentado. 
Foram preparados três cenários de análise de sensibilidade: (i) provável* - 
considera as taxas de juros futuros observados nesta data base; (ii) redução 
de 25%; e (iii) redução de 50% do cenário provável, respectivamente.

Cenários
Risco (i) (ii) (iii)

Aplicação financeira Redução do CDI (309) (232) (154)
Financiamento Aumento do IPCA 2.148 1.611 1.074
* fonte: relatório FOCUS de 31/12/2020 publicado no site do Banco Central 
(www.bcb.gov.br). O CDI e o IPCA para o cenário provável (3% e 3,41%) foi 
considerado da Mediana - TOP 5 média prazo para o ano de 2021. (c) Valor 
justo e hierarquia dos ativos e passivos financeiros - Os valores justos 
são determinados com base nos preços de mercado, quando disponíveis, ou 
na falta destes, no valor presente de fluxos de caixa futuros esperados. Os 
valores justos de equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e outros 
ativos e passivos financeiros são equivalentes ou não diferem significativa-
mente de seus valores contábeis. A hierarquia dos valores justos dos ativos e 
passivos financeiros registrados em base recorrente segue os níveis: (i) nível 
1 - são preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou 
passivos idênticos aos quais a entidade pode ter acesso na data de mensura-
ção; (ii) nível 2 - são informações, que não os preços cotados incluídos no ní-
vel 1, observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; e (iii) nível 
3 - são informações não observáveis para o ativo ou passivo. Todos os ativos 
e passivos financeiros foram classificados no nível 2 e não houve transferên-
cias de níveis no exercício. 24 Cobertura de seguros: A Companhia possui 
como política a contratação de seguros para cobrir eventuais sinistros, consi-
derando a natureza da sua atividade. Em 31 de dezembro de 2020 a Compa-
nhia possui cobertura de seguros de danos materiais e lucros cessantes no 
valor limite combinado de R$ 100.000, sendo o limite de R$ 63.854 de lucros 
cessantes. Veja nota explicativa 1. 25 Coronavírus (COVID-19): (a) Contex-
to geral - Em 11/03/2020, a Organização Mundial da Saúde elevou o status 
do surto de Coronavírus (COVID19) à pandemia mundial. No Brasil, assim 
como em outros países do mundo, foram anunciadas medidas de estímulo à 
economia, ao crédito (inclusive a continuidade do ciclo de cortes nas taxas 
de juros, sustentada pelo baixo nível de inflação) e à garantia de estabilidade 
do setor elétrico nacional. (b) Medidas adotadas pela Companhia - Corpo-
rativas - • Elaboração de protocolos específicos para ações relacionadas ao 
COVID-19; • Reuniões diárias por videoconferência envolvendo os membros 
do comitê de crises com acompanhamento das ações; • Comunicação sema-
nal orientativa e de incentivo à prevenção do COVID-19 através do canal de 
comunicação; e • Criação e execução de plano de contingência para o Centro 
de Operação e Serviço (redução e revezamento dos times que atuam na sala 
de controle principal e equipe de backup em isolamento e pronta para atendi-
mento). Organizacionais - • Formação de grupos de trabalho do escritório do 
Rio de Janeiro e bases, envolvendo 115 colaboradores com apoio do Instituto 
Integrato, visando colaborar para a sáude mental dos colaboradores do Grupo 
Celeo; • Adoção de home office (exceto para operação e manutenção – plano 
contingencial) - 100% dos escritórios em home office, desde 17/03/2020; • 
Disponibilização de serviço médico 24 horas por dia através da telemedicina, 
com acesso gratuito e ilimitado para tirar dúvidas pelo celular sobre os cui-
dados com a família; • Acompanhamento das consultas pelo teleatendimento 
através do programa “Eu saúde” e monitoramento dos casos suspeitos; e • 
Suporte emocional do RH aos colaboradores que tiveram parentes afetados 
pela COVID-19. Ações externas - • Participação nas associações setoriais 
(ABRATE e ABSOLAR); • Apresentação do plano de contingência com as 
ações de enfrentamento do COVID-19 a agentes públicos; • Planejamento de 
ações sociais para apoio aos municípios ou comunidades; e • Ações junto às 
associações para manter a segurança jurídica e regulatória no cumprimento 
do fluxo de caixa das concessões. (c) Impacto nas demonstrações finan-
cerias - Os efeitos do COVID-19 não registraram impactos significativos no 
resultado da Companhia para o exercício findo em 31/12/2020. Não foram 
percebidos impactos sobre o nível de inadimplência do contas a receber das 
concessionárias. Preventivamente, a Companhia revisou seu planejamento 
estratégico e sensibilizou suas premissas para possíveis cenários de: • im-
pacto nos índices de arrecadação e nos níveis de inadimplência; • redução da 
taxa de juros e capacidade da Companhia para aceder ao mercado de dívida 
de curto e médio prazo; e • ruptura na cadeia de fornecimento de materiais 
e serviços que impactem nos níveis de capex previstos para 2020. Os pos-
síveis impactos do COVID-19 foram baseados nas melhores estimativas da 
Administração, a partir da declaração do estado de calamidade pública pelo 
Governo Federal. Com base nessas premissas, a Companhia revisitou suas 
bases orçamentárias e não observou impactos projetados para o exercício de 
2020. Diante do cenário, descrito anteriormente, diversas medidas de auxílio 
econômico e financeiro foram introduzidas pelos três níveis de administração 
da Federação Brasileira, com o objetivo de auxiliar as empresas na mitiga-
ção dos efeitos da pandemia, como a postergação do recolhimento de PIS, 
COFINS, FGTS e INSS. Em 2020 a Companhia foi enquadrada no Programa 
de Repactuação Emergencial do BNB que suspendeu o pagamento dos ju-
ros durante o exercício de 2020. A Companhia realizou apenas o pagamento 
dos juros de março de 2020. Além da medida acima indicada, a Companhia 
analisará cuidadosamente qualquer nova diretriz de políticas governamentais 
em resposta à pandemia que vise fornecer alívio financeiro aos contribuin-
tes. A Companhia entende que tais diretrizes deverão respeitar, em qualquer 
circunstância, o direito ao equilíbrio econômico-financeiro da concessão, em 
conformidade com o arcabouço legal, as cláusulas contidas nos respectivos 
Contratos firmados com o Poder Concedente e com as diretrizes divulgadas 
pela ANEEL. 26 Evento subsequente: (a) Normalização das operações 
do parque fotovoltaico - Em 29/03/2021 o parque fotovoltaico voltou a gerar 
energia e em 01/04/2021, voltou a operar comercialmente.
Francisco Antolin Chica Padilla Bruno Marcell S. M. Melo
Diretor Contador - CRC-RJ 111193/O-8

Relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações financeiras

Aos Acionistas e Diretores da Celeo São João do Piauí FV VI S.A. - Rio de 
Janeiro - RJ - Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da Celeo 
São João do Piauí FV VI 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 no-
tas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras 
informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevan-
tes, a posição patrimonial e financeira da Celeo São João do Piauí FV VI 
S.A. em 31/12/2020, o desempenho de suas operações e os seus respec-
tivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria 
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela 
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação 
à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emiti-
das pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações 
financeiras e o relatório dos auditores - A administração da Companhia 
é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não 
abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma 
de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria 
das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório 
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma 
relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso 

conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distor-
cido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos 
que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos 
a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Respon-
sabilidades da administração pelas demonstrações financeiras - A ad-
ministração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avalia-
ção da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e 
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a 
não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria 
das demonstrações financeiras - Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoá-
vel é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distor-
ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-
tes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao lon-
go 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 dis-
torção 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, fal-
sificação, omissão ou representações falsas intencionais. - Obtemos enten-
dimento 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 con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerte-
za relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modi-
ficação 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 ob-
jetivo 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 deficiên-
cias significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. Rio de Janeiro, 11 de junho de 2021

KPMG Auditores Independentes Milena dos Santos Rosa
CRC SP-014428/O-6 F-RJ Contador CRC RJ-100983/O-7
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