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Sugiro que ministro se atualize em relação
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Pejotização:
número de
MEIs segue
crescendo
Dados divulgados pela Junta
Comercial apontam que, nos primeiros três meses deste ano, o Estado do Rio de Janeiro registrou
cerca de 15 mil novas empresas,
sendo a maioria Microempreendedor Individual (MEI). “No
entanto, a realidade não é exatamente assim. Poucos são os que
realmente estão iniciando um
negócio”, analisa João Esposito,
CEO da startup de contabilidade
Express CTB.
“Não é difícil perceber a pejotização de trabalhos em cargos
de baixos salários nos números
divulgados pela Junta. O que está acontecendo é uma pejotização
desenfreada”, complementa.
“Hoje, presenciamos empresas contratando pessoas jurídicas
para trabalharem em funções que
não existem no MEI, cobrando
horário de trabalho e subordinação. Tratam o PJ como se fosse
um contratado via CLT”. A prática contraria a legislação e pode
trazer problemas para a empresa
contratante.

Câmara define
pauta de
votação antes
do recesso
O presidente da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira (PP-AL),
definiu com os líderes partidários
as pautas prioritárias de votação
até o fim deste semestre. Entre os
projetos que poderão ser votados
nos próximos 15 dias estão a proposta do fim dos supersalários e
alterações no Código do Processo
Eleitoral.
Lira defendeu a instalação da
Comissão Mista de Orçamento
para votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias antes do recesso parlamentar. Se a LDO não for votada, não haverá recesso e, portanto,
os trabalhos na Câmara não serão
interrompidos, informa a Agência
Câmara.
Em relação à reforma tributária, Lira afirmou que os dois projetos que tramitam na Câmara sobre o tema podem até ser votados
antes do recesso parlamentar, mas
ressaltou a importância de que os
relatores construam um texto de
consenso. Outro projeto em pauta
é o da regularização fundiária (PL
2633/20)

Brasileiro espera melhora na
economia, mas sem Bolsonaro
Desaprovação do presidente é recorde: 63%

P

esquisa do Instituto MDA
Pesquisa, encomendada
pela Confederação Nacional de Transportes (CNT),
divulgada nesta segunda-feira,
aponta uma desaprovação recorde
a Jair Bolsonaro: 62,5% não aprovam o desempenho do presidente.
O percentual supera os 55% registrados em maio do ano passado,
em meio aos primeiros efeitos da
pandemia e é o maior desde janeiro de 2019, quando assumiu o
poder.
Em fevereiro de 2021, o presidente era desaprovado por 51%
dos entrevistados. O melhor momento de Bolsonaro foi em fevereiro de 2019, pouco depois de
tomar posse, com aprovação era
de 57% e desaprovação de 28%.
Em relação ao governo, apenas 27,7% têm avaliação positiva; 22,7% classificam de regular;
48,2% como ruim ou péssimo.
É uma forte queda em relação a
quatro meses atrás, quando 36%
tinham uma avaliação negativa do
governo, e 33% achavam positivo.

Alguns dados da pesquisa parecem mostrar um descasamento
entre a perspectiva econômica e a
avaliação do governo. Em julho,
41,4% acreditavam que a situação
do emprego no país iria melhora
nos próximos seis meses (eram
28,1% em fevereiro de 2021).
Quanto à expectativa para a situação da renda mensal do entrevistado para os próximos seis meses, 29,4% esperam uma melhora
(22,7% em fevereiro) e 14,9%
acreditam em redução (ante 24%).
A inflação ajuda a explicar o desgaste de Bolsonaro. Para 92,4%, os
preços estão aumentando muito, e
quase 6% acham que estão aumento um pouco. Apenas 0,8% afirmaram que não está havendo aumentos, enquanto 0,6% acreditam que
os preços estão caindo.
A situação da saúde ficará melhor, avaliam 43,6% dos entrevistados, ante 19,5% que acham que
vai piorar; 57% desaprovavam a
atuação do Governo Federal no
combate à pandemia (eram 42%
em fevereiro). Para 49%, o maior

responsável pela demora na vacinação é o presidente Bolsonaro;
apenas 5% acham que não houve
atraso.
A pesquisa ouviu a opinião sobre as eleições presidenciais do
ano que vem. O ex-presidente
Lula lidera com 41,3% dos votos
(pesquisa estimulada). Em seguida
vêm Bolsonaro (26,6%) e o ex-ministro Ciro Gomes (5,9%). em
um possível segundo turno entre
Lula e Bolsonaro, o petista venceria por 52,6% a 33,3% do atual
presidente.
Quatro em cada dez eleitores
preferem que Lula ganhe as eleições e volte a ser presidente, enquanto 30% optam por algum
candidato que não seja ligado a
Jair Bolsonaro, nem a Lula. Perguntados sobre o que é mais importante para as eleições para
presidente no próximo ano, 45%
responderam “Jair Bolsonaro não
ser reeleito”, e 28%, “Lula não ser
eleito”. Seis em dez eleitores não
votariam em Bolsonaro para presidente de jeito nenhum.

Auxílio emergencial prorrogado por 3 meses

O

Governo Federal prorrogou por três meses
o pagamento do auxílio emergencial à população de
baixa renda afetada pela pandemia. Com isso, o benefício,
que terminaria agora em julho,
será estendido até outubro. De

Planos de
saúde agregam
1,3 milhão
em um ano
Nesta segunda-feira, Agência
Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) divulgou os números completos de beneficiários de planos
de saúde relativos a maio. O setor se manteve em curva de crescimento e totalizou 48.137.767
usuários em planos de assistência
médica e 27.681.068 em planos
exclusivamente odontológicos.
No caso dos planos médico-hospitalares, em um ano houve
incremento de 1.334.781 beneficiários – o equivalente a 2,77%
de aumento em relação a maio de
2020. No comparativo de maio
com abril, o crescimento foi de
154,1 mil usuários. O total de
beneficiários é o maior número
registrado desde julho de 2016.
Antes disso, só foi superado em
junho daquele ano, quando o setor atingiu 48.266.704 beneficiários nessa segmentação.
Já nos planos exclusivamente
odontológicos, houve aumento
de 2.285.227 beneficiários em um
ano, crescimento de 8,26%, e de
133.422 na comparação com abril.
Nesta terça-feira, na Câmara
dos Deputados, a Comissão Especial dos Planos de Saúde vai discutir mudanças no funcionamento de planos de saúde suplementar
no país (PL 7.419/06 e mais 248
projetos apensados).
O assunto já foi debatido por
uma comissão especial em 2017,
mas o substitutivo apresentado pelo
relator, o ex-deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), não foi votado. A
análise perdeu força em meio a uma
enxurrada de críticas de diversos segmentos da sociedade. Página 3
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acordo com a Secretaria-Geral
da Presidência da República, o
decreto será publicado na edição
do Diário Oficial da União (DOU)
desta terça-feira.
Também foi editada uma medida provisória (MP) que abre crédito extraordinário para custear

o pagamento complementar do
auxílio, informa a Agência Brasil. No mês passado, o ministro
da Economia, Paulo Guedes, informou que o custo mensal do
programa, que paga um benefício
médio de R$ 250 por família, é de
R$ 9 bilhões.

R$ 5,0931
R$ 5,2400
R$ 6,0425
R$ 0,7877
R$ 289,49

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

4,10% (maio)
1,51% (abril)
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0,67%
4,25%
0,63% a.m.
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Os atropelos de Paulo Guedes
em relação à Ciência e Tecnologia
Por Wanderley de Souza

R

ecebi de colegas uma mensagem no Youtube do
ministro Paulo Guedes
tecendo comentários sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (FNDCT),
o Ministério de Ciência, Tecnologia
e Inovações e sobre vacinas para
Covid-19. Como a mensagem está
eivada de informações incorretas,
gostaria de comentá-las, até para esclarecê-lo, pois obviamente não conhece em profundidade o FNDCT.
Inicialmente, cabe esclarecer que
no momento atual o FNDCT é praticamente a única fonte de recursos
que o Governo Federal conta para
apoiar a Ciência e Tecnologia em
todas as áreas do conhecimento, já
que o orçamento do MCTIC é suficiente apenas para as despesas administrativas, salários etc. O mesmo
acontece com o orçamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),
praticamente restrito hoje à manutenção do programa de bolsas.
O ministro Paulo Guedes parece
desconhecer que a partir deste ano
o FNDCT é um fundo financeiro
que não pode ser contingenciado.
Graças à intensa mobilização da comunidade científica e empresarial,
bem como o respaldo do Congresso Nacional, a Lei Complementar

177/2021 mudou as regras que regem esse fundo, que não pode mais
ser contingenciado, cabendo exclusivamente ao seu Conselho Diretor
estabelecer o destino dos recursos
em consonância com a legislação
em vigor de cada fundo setorial que
compõe o FNDCT.
A previsão de recursos para 2021
é da ordem de R$7,4 bilhões. O ministro equivocadamente afirma que
liberou R$ 2 bilhões. Ele não precisa liberar nada, pois como fundo
financeiro os recursos são arrecadados diretamente pelo FNDCT
em conta específica administrada
pela empresa pública Financiadora
de Estudos e Projetos (Finep). A liberação a que se refere o ministro
foi feita ao arrepio da Lei e mesmo
assim destinada, equivocadamente,
para operações de crédito pela Finep, com valores bem acima do que
essa empresa pública precisa.
A demanda da comunidade científica é, sobretudo, pelos recursos
não reembolsáveis, que são fundamentais para o apoio direto às instituições científicas e às empresas
que contam com programas de inovação tecnológica. Caso o Ministério da Economia continue com essa
prática, a comunidade terá que ir ao
Poder Judiciário, inclusive em ações
contra as pessoas físicas envolvidas
com essa prática ilegal.
O ministro Paulo Guedes avança

em críticas infundadas ao MCTIC e
a seu ministro, atitude ética incompatível com o respeito e consideração que se espera entre colegas do
mesmo governo. Tece, ainda, comentários equivocados em relação
ao importante projeto do MCTIC
de estimular o desenvolvimento em
algumas instituições brasileiras de
novas vacinas para Covid-19 com
tecnologia própria.
Em nenhum momento se pensou
que chegaremos rapidamente à produção de vacinas para a atual pandemia. Esta, obrigatoriamente, precisa ser enfrentada com as vacinas já
existentes. No entanto, precisamos
estar prontos para o enfrentamento
de novas variantes do SARS-CoV-2
e de outros agentes biológicos que
poderão surgir a qualquer momento.
Sugiro que o ministro Paulo Guedes abra um canal de comunicação
com as sociedades científicas e se
atualize em relação às tendências da
Ciência contemporânea. É o que se
espera de um ministro com formação acadêmica. Afinal, atravessamos
um momento em que Ciência e Tecnologia são reconhecidas por todos
como fundamental para alcançarmos um desenvolvimento econômico e social.
Wanderley de Souza é professor titular da UFRJ
e membro da Academia Nacional de Medicina e
da Academia Brasileira de Ciências.

Dados da empresa: quais
cuidados devem ser tomados?
Por Wagner
Hiendlmayer

D

ados, de forma simples,
são agrupamentos de informações de diversas
fontes e formatos. Esses conjuntos
de informações, quando organizados dentro de um contexto empresarial, tendem a direcionar equipes e
oportunidades de maneira estratégica. E é aí que está o poder do acervo
de dados da empresa.
Antes de tudo, quando a companhia possui uma grande quantidade
de dados de sistemas comerciais, é
possível direcionar ferramentas para o uso estatístico dessas informações. Isto possibilita, não só trazer
gráficos para a tela, mas, também,
direcionar equipes comerciais com
maior porcentagem de possibilidades de fechamento de negócios, por
exemplo.
Como saber quais dados da
empresa são mais importantes?

Todos eles são importantes, sem
exceção. Por quê? Porque todos estão relacionados. Ou seja, quanto
maior o acervo e a diversidade dos
dados, maior é a assertividade da
análise.
Portanto, o ponto que dita o foco
dessas informações, normalmente,
são os objetivos da empresa naquele determinado momento. Se a sua
empresa deseja alavancar vendas,
ou aumentar a precisão dos vendedores, devem ser usados dados dos
clientes, vendas, meios eletrônicos e
mídias sociais para coletar informações. Desta forma, o gerente comercial terá um direcionamento mais
preciso sobre o seu objetivo. As
possibilidades sempre são muitas.
Quais cuidados devem ser tomados em relação à proteção de
dados pessoais?
A LGPD (Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais) trouxe diretrizes para o mercado brasileiro que
limitam e adequam a manipulação
e retenção de informações pesso-
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ais. É preciso entender que todos
os dados que relacionam pessoas
com negócios, sejam funcionários,
prestadores ou clientes, tratam-se
de informações sigilosas. Esses dados devem estar expostos somente
às pessoas que realmente devam ter
acessos a eles.
Para isso, é imperativo um mapeamento eficiente dos dados da empresa. Atualmente, existe um mercado repleto de soluções inovadoras,
como a Inteligência Artificial, para a
gestão de dados eletrônicos, além de
ferramentas adequadas para a identificação de dados virtuais e físicos.
Portanto, as instituições são responsáveis por capacitar seus funcionários na adequação desta nova cultura, bem como revisar processos que
possam causar a exposição desses
dados. Desta maneira, estarão preparadas para lidar com a proteção
de dados.
Wagner Hiendlmayer é diretor executivo de Data
& Risk da Digisystem.
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Reestruturação
societária e sua
importância no
cenário pós-pandemia
Por Umberto
Tedeschi

A

tualmente, as empresas estão enfrentando
um momento de mudanças incríveis, tendo uma
rara oportunidade de atualizar
suas estratégias. E, à medida que o comportamento do
cliente, os fatores regulatórios
e todo o ambiente de negócios evoluem durante a recuperação pós-pandêmica, pode
ser uma boa hora para realizar
uma reorganização societária.
Dentro do cenário de hoje uma empresa pode optar
por uma reestruturação desse
tipo por uma série de razões.
E, normalmente, quando uma
organização se reorganiza, terá
como objetivo tratar de questões relacionadas à eficiência
como forma de melhorar os
lucros gerados.
Mas, afinal, qual o conceito
de reorganização societária?
Como definição, é possível
explicar como uma mudança (qualquer que seja) no tipo
empresarial ou composição do
quadro societário. Colocada
em prática a partir de fusões,
incorporações, holdings patrimoniais, transformações e
cisões, qualquer operação do
tipo é fiscalizada pelo Cade
(Conselho Administrativo de
Defesa Econômica).
Conheça algumas razões
para que uma reestruturação
aconteça:
1 – Perda de dinheiro:
Este é provavelmente o motivo mais simples e óbvio para reorganizar a estrutura de
um negócio. Algo claramente
não está funcionando e talvez
até não se saiba o que é, mas
é preciso fazer uma mudança
imediatamente.
2 – A natureza do negócio mudou: A empresa pode
experimentar um novo tipo de
produto ou serviço, ou talvez
esteja almejando um novo público. De qualquer forma, se o
conceito mudou, os processos
precisam mudar com ele.
3 – Atualização das tecnologias: Com todos os recentes
avanços em tecnologia trazidos pela transformação digital,
muitas empresas estão mudando completamente a forma como fazem negócios.
4 – A empresa mudou de
mãos: Uma compra ou fusão
é normalmente um catalisador

para a reestruturação, uma vez
que o novo proprietário pode
ter uma visão completamente
diferente para a empresa. Esse
novo líder pode querer começar do zero para administrar as
coisas com mais eficiência em
seus termos. Claro, isso nem
sempre é uma coisa ruim.
Muitas empresas estão apenas começando a se recuperar
das recentes dificuldades econômicas, com a “ressurreição”
completa ainda parecendo fora
do alcance de muitas – a menos que medidas drásticas sejam tomadas.
Fazer alterações na estrutura
de negócios de uma empresa
tende a parecer uma boa maneira de agitar as coisas e incentivar um melhor desempenho geral em toda a empresa.
Uma reorganização também
consegue aumentar a força de
mercado quando duas sociedades se unem para alcançar um
objetivo em comum. Ao fazê-lo,
as empresas envolvidas conseguirão aumentar sua força e enfrentar os concorrentes do ramo.
É importante notar, no entanto, que uma reorganização
societária pode ser um grande
risco em termos de investimento de tempo, energia e recursos. Embora possa parecer
uma boa ideia no início, muitas
reestruturações podem se perder no meio do caminho.
Se está difícil lidar sozinho
com a reorganização societária
da sua empresa, uma boa ideia
pode ser contar com a ajuda
de um consultor especializado
nessa área. Esse profissional
pode gerenciar todo o processo do início ao fim, inclusive
descobrindo a origem dos problemas da empresa.
Todos os processos deficitários serão mitigados, diminuindo custos, aumentando os
lucros e otimizando a força de
trabalho. Ao longo de toda essa reformulação do negócio, o
consultor colocará em prática
estratégias para inclusive reduzir o estresse dos colaboradores.
Agora que você já conhece mais sobre a reorganização
societária, não tenha medo de
colocá-la em prática!
Umberto Tedeschi é CEO da Abile
Consulting Group, embaixador da Leader
X e chairman of the board da Associação
Brasileira de Inovação e Desenvolvimento
Sustentável (Abids).
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Reforma tributária será ruim
para pequenas empresas
FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
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Fim da isenção
sobre dividendos
afeta o 0,01% mais rico

S

emana passada, a coluna comentou sobre as críticas vindas da Faria Lima à proposta de acabar com a isenção de
Imposto de Renda sobre lucros e dividendos recebidos por
pessoas físicas. Entrevista do secretário especial da Receita
Federal, José Tostes, ao Estadão revela porque as pressões vindas da Faria Lima e outros endereços nobres são tão fortes.
Segundo Tostes, os afetados caberiam em 10 composições
do metrô paulista – embora raramente usem o meio de transporte: são exatamente 20.858 pessoas.
Em uma população de 213.297.370 (dados do IBGE,
estimativa desta segunda-feira), temos aí os tais 0,01%
do topo da pirâmide brasileira. Que receberam R$ 230
bilhões sem pagar um centavo de imposto. Considerando
todos os rendimentos tributáveis desse pequeno grupo de
endinheirados, a alíquota média de imposto que eles pagam é de 1,8%. Quem ganha de 10 a 15 salários mínimos
paga uma taxa efetiva de 9,7% – 5 vezes mais.
Uma reclamação de tributaristas é que a carga tributária
vai aumentar. O secretário da Receita aponta que não
pode haver confusão entre pessoa física e jurídica. Em
estudo de feito ano passado pelo economista Sérgio Gobetti, especialista no assunto, mostra que, entre as companhias abertas, a carga tributária média é de 22%, bem
inferior ao que dizem os porta-vozes da Faria Lima.

Conhecer para atuar
Entender o mercado de consultoria é o primeiro passo
para o ingresso de executivos em transição de carreira e aposentados das áreas pública e privada. Vejamos os números:
– 90,2% dos potenciais clientes têm conhecimento do
consultor pela indicação de cliente satisfeito
– 57,2%, pela indicação de outro consultor.
Os números também mostram a participação das
mulheres no segmento (40,3%) e o amadurecimento do
setor: 64,7% dos profissionais têm mais de 40 anos, sendo
28,2% com 60 anos ou mais.
O consultor Luiz Affonso Romano, coordenador da
pesquisa anual Perfil das Empresas de Consultoria do Brasil, mostra que o estudo é um panorama completo sobre
o setor. Detalhes em hotmart.com/product/perfil-dasempresas-de-consultoria-do-brasil-2020/D45889630Q

Mão de todas as crises
O professor Nouriel Roubini alerta para a “mãe das
crises de dívida estagflacionárias” nos próximos anos. “A
estagflação da década de 1970 em breve encontrará as
crises da dívida do período pós-2008. A questão não é se,
mas quando”, alerta em artigo.

Proposta conglomerados, médias e pequenas empresas

O

texto da reforma
tributária prevê
que lucros e dividendos distribuídos pelas
empresas passarão a ser tributados em 20% na fonte
no Imposto de Renda de
Pessoa Física (IRPF). Hoje,
essa distribuição de recursos é isenta de imposto. A
De Biasi Auditoria, Consultoria e Outsourcing alerta
para os impactos negativos,
caso a medida seja aprovada, principalmente para as
pequenas empresas.
De acordo com o sócio
da De Biasi, Luciano De
Biasi, a tributação proposta
pelo Governo Federal atinge praticamente todo tipo
de empresa, dos grandes
conglomerados às médias
e pequenas empresas praticamente da mesma forma,
excetuando as empresas as
ME e as EPP as quais foram dadas uma faixa de
isenção de distribuição de
dividendos, as empresas
que faturam acima de R$
4,8 milhões ao ano deverão
reter na fonte o Imposto de
Renda sobre dividendos à
alíquota de 20%.
Ele ressalta, portanto,
que os sócios de empresas menores, tributadas
pelo Lucro Real ou Lucro Presumido serão os
que sofrerão o maior impacto, principalmente as

empresas prestadoras de
serviços de profissão regulamentada, que geralmente optam pelo Lucro
Presumido. “Nesses tipos
de empresas, a necessidade de reinvestimento geralmente é baixa e o lucro
gerado acaba remunerando os serviços profissionais prestados por esses
sócios”, chama a atenção.
Em sua visão, a opção
seria a remuneração a título de pro labore. “Mas que
somente seria mais vantajoso apenas para as empresas optantes pelo Lucro
Real, pela possiblidade da
dedução da base tributável, ao contrário das outras formas de tributação.
Some-se ao fato que a proposta de reforma tributária do executivo acaba, a
partir de 2022, com a dedução da remuneração dos
sócios com base nos juros
sobre capital próprio, forma de distribuição vantajosa para empresas tributadas pelo Lucro Real”.
Empresários estão na linha de frente para reduzir a
alíquota de 20% para 10%.
No meio desse pedido também há uma solução de
um meio-termo que já está
na mesa de negociações. A
isenção de taxação para a
faixa de R$ 20 mil também
é uma possibilidade levan-

tada. Apesar da reação contrária do setor empresarial à
medida, o governo acredita
que a nova tributação deve
incentivar novos investimentos, já que estimula o
reinvestimento dos lucros.
Já segundo o advogado
especialista em Direito Tributário e Administrativo
José Arnaldo Fonseca Filho, a proposta traz um aspecto positivo, que é elevar
a faixa de isenção de R$ 1,9
mil para R$ 2,5 mil, atingindo uma parcela bem maior
da população, o que é um
ganho significativo. Mas,
segundo ele, esse ganho deveria ser muito maior, porque desde 2015 não existe
correção dessa tabela. “Se
formos fazer cálculos adequados desse período, essa
faixa de isenção teria que ter
subido pelo menos para R$
4 mil ou R$ 4,5 mil, atingindo um número adequado de
pessoas. Por isso, considero
a medida ainda acanhada”,
ressalta Fonseca Filho .
Para o especialista, o governo dá com uma mão e
tira com a outra, porque, ao
mesmo tempo, incide um
imposto de renda de 20%
sobre dividendos recebidos
pelas pessoas físicas, acima
de R$ 20 mil por mês, imposto que não existe hoje.
“Tudo para não perder receita. É importante lembrar

que a promessa do presidente era que essa faixa de
isenção de IR para as pessoas físicas fosse na faixa de
R$ 5 mil, então a proposta
está muito aquém”, critica.
Eduardo Natal, advogado especialista em Direito Tributário, Societário
e Sucessões. Membro da
Academia Brasileira de Direito Tributário (ABDT) e
sócio do escritório Natal
& Manssur considera que
uma consequência sobre a
tributação dos dividendos é
a possibilidade de uma movimentação das empresas
aqui instaladas, que podem
reorganizar suas operações
empresariais para não sofrer o impacto dessa tributação.]
Outro crítico da taxação
de dividendos é o advogado especialista em Direito
Tributário e Econômico e
professor de Direito Tributário da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Gabriel
Quintanilha. “Essa medida
é um desestímulo ao empreendedorismo. Na prática, é como se o sócio fosse
empobrecido em 20% sem
redução significativa. Este
pacote não é uma reforma,
porque tem várias medidas
cujo objetivo é arrecadar
mais, o que é espantoso para um governo que se diz
liberal”, afirma.

Planos criticam obrigação de vacinar contra a Covid-19
“Frágil” e “inconsistente”.
Foi assim que representantes
do setor de Saúde Suplementar classificaram a proposta
do governo de incluir a vacinação contra o coronavírus
na cobertura obrigatória dos
planos de saúde. A proposta
foi sugerida nesta segundafeira pelo ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga em reunião do Conselho de Saúde
Suplementar, no Palácio do
Planalto.
Segundo fontes que participaram do encontro, o assunto faz parte de uma lista
de propostas de mudanças
na operação dos planos de
saúde no país. Para sair do
papel, a ideia precisa do aval

da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS).
Para a Associação Brasileira de Planos de Saúde
(Abramge), a mudança não
deveria ser discutida em um
quadro de emergência, como o da pandemia da Covid-19. “O sufoco da crise
nunca é um bom conselheiro para se pensar políticas
públicas a médio e longo
prazo”, diz o assessor especial da Abramge, Marcus
Pestana.
Segundo Pestana, que é
ex-deputado federal e exsecretário estadual de saúde
de Minas Gerais, argumentos fragilizam a proposta do
Ministério da Saúde como,

por exemplo, no campo social. A compra e a oferta de
imunizantes pelos planos
de saúde, na visão do setor,
poderia beneficiar a vacinação de uma parcela mais
rica da população, criando
desigualdade social no acesso às vacinas.
Para os representantes dos
planos de saúde, se colocada
em prática, a proposta construída pelo Governo Federal
poderia ainda obrigar os planos de saúde a repassarem o
custo unitário dos imunizantes aos usuários.
Segundo a CNN, Pestana explica que os planos
de saúde funcionam como
uma poupança coletiva, em

que todos pagam para alguns usarem, mas em casos
de emergenciais. No caso
da vacina, essa lógica não se
aplicaria e os gastos teriam
de ser rateados entre os
usuários, já que todos precisam da imunização.
O assessor especial da
Abramge reforça ainda um
argumento operacional, já
que a demanda mundial por
imunizantes ainda é maior
que a capacidade de produção dos laboratórios.
“Nesse momento, o governo devia concentrar esforços na aquisição e distribuição de vacinas pelo
Sistema Único de Saúde”,
afirmou.

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.

Rápidas
A Qualicorp fechou um acordo com o Banco Inter que
possibilitará os mais de 11 milhões de clientes contratar planos
de saúde coletivos por adesão de forma digital, diretamente no
aplicativo do banco *** FGV Educação Executiva realizará
nesta terça, 18h, o webinário “Cadeias Globais de Valor: como o
Brasil pode disputar investimentos com a Ásia”, com o secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Lucas
Ferraz. Inscrições em portal.fgv.br/eventos/webinar-mba-livecadeias-globais-valor-brasil-pode-disputar-investimentos-asia ***
Entre 8 e 18 de julho, Petrópolis receberá o Serra Wine Week,
com a participação de 21 estabelecimentos e ofertas de vinhos
com descontos de até 37%.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE nº 3330016653-0
Certidão da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em
30/06/2021: Data, Local e Horário: Ao 30º/06/2021, às 9h, na sede social
da Companhia, localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 701,
Botafogo, na Cidade e Estado do RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária.
Presença: Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade
dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Ordem do Dia:
Deliberar sobre a submissão à aprovação da Assembleia Geral de proposta
realizada pela Diretoria para pagamento de juros sobre o capital próprio.
Deliberações: Considerando a recomendação da Diretoria, os membros do
Conselho de Administração aprovaram por unanimidade dos votos e sem
ressalvas submeter à aprovação da Assembleia Geral a proposta para o
pagamento de juros sobre o capital próprio no valor de R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais), a ser registrado nas demonstrações financeiras
da Companhia em junho de 2021 e a ser pago em ou antes de 31/07/2021.
Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nada
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata
que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.
Assinaturas: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Manuel Tomás Garcia Blanco, Zhao Quanmin,
José Carlos de Vicente Bravo, Lu Mingguo, Miguel Ernesto Klingenberg Calvo,
Liu Wenfeng, José Ángel Murillas Angoiti, Hou Jianguo, David de Cáceres
Nuñez e Mariano Carlos Ferrari. Certifico e atesto que a deliberação acima
foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. RJ, 30/06/2021. Carolina Assano Massocato
Escobar - Secretária. Jucerja nº 4096385 em 01/07/2021.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 06.057.223/0001-71 - NIRE 33.300.272.909
Aviso aos Debenturistas
A Sendas Distribuidora S.A., sociedade por ações com registro de emissor
de valores mobiliários junto à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida
Ayrton Senna, nº 6.000, Lote 2, Pal 48959, Jacarepaguá, CEP 22775-005,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o
nº 06.057.223/0001-71 e perante a Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro (“JUCERJA”) sob o NIRE 33.3.002.7290-9 (“Companhia”), nos
termos da cláusula 4.20.1 do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª
(Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações,
da Espécie Quirografária, em Duas Séries, para Distribuição Pública com
Esforços Restritos, da Sendas Distribuidora S.A.”, celebrado em 30 de abril
de 2021 entre a Companhia e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários (“Debêntures” e “Escritura de Emissão”, respectivamente),
comunica aos titulares das Debêntures a alteração de seu jornal de
divulgação, passando a divulgação dos atos e decisões relevantes referentes
às Debêntures a ser realizada no jornal Folha de S. Paulo, que assumirá o
significado de “Jornal de Publicação” disposto na Escritura de Emissão, em
substituição ao Monitor Mercantil. O extrato da ata da Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, realizada em 28 de abril de 2021, que aprovou
a alteração do Jornal de Publicação está disponível para consulta no site da
Companhia (https://ri.assai.com.br/) e nos sites da CVM (www.cvm.gov.br)
e da B3 (www.b3.com.br). Os termos iniciados em letra maiúscula que não
forem expressamente definidos neste Aviso aos Debenturistas terão o
mesmo significado a eles atribuído na Escritura de Emissão. Rio de Janeiro,
06 de julho de 2021. Sendas Distribuidora S.A. - Gabrielle Helú - Diretora
de Relações com Investidores.
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Setor de higiene pessoal
cresceu 5,7% no quadrimestre

Venda de imóveis
residenciais cresceu
74% no semestre

A

A

ampliação da abertura do comércio
na maior parte das
cidades brasileiras, especialmente em abril, contribuiu
para uma boa performance
do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos
no primeiro quadrimestre
de 2021. De acordo com o
Painel de Dados de Mercado da Associação Brasileira
das Indústrias de Higiene
Pessoal Perfumaria e Cosméticos (Abihpec) o setor
teve alta de 5,7% em vendas ex-factory (líquido de
impostos sobre vendas), em
relação ao mesmo período
do ano anterior.
Além disso, apesar da
economia do Brasil estar
melhorando, dado o crescimento do PIB, de 1,2%
no primeiro trimestre deste
ano, o desemprego, segundo o IBGE, chegou ao patamar de 14,7% em março.
Esse quadro negativo reforça o cuidado da população
com o aumento dos gastos
em muitos bens e serviços.
O segmento de perfumaria foi o que apresentou a
melhor performance, atingindo alta de 22% em vendas ex-factory no primeiro quadrimestre, quando

comparado com o mesmo
período de 2020. O destaque fica por conta da perfumaria feminina, que teve
um crescimento de 26% no
primeiro quadrimestre de
2021, contra 15% da perfumaria masculina. Ações
promocionais e datas comemorativas, como o Dia
das Mães, contribuíram para impulsionar o consumo
deste segmento no período,
assim como a cultura brasileira de se perfumar como
ato de promoção de bem-estar.
O segmento de produtos
de higiene pessoal segue
com alta e fechou o primeiro quadrimestre com crescimento de 11,4% em vendas
ex-factory (na comparação
com o mesmo período de
2020), dada a relação dos
itens deste segmento com
a manutenção da saúde e a
prevenção de doenças, como a Covid-19. Dentre as
categorias que tiveram melhor desempenho estão as
de produtos relacionados
ao banho, hábito reforçado
no dia a dia dos brasileiros, por conta também da
prevenção à Covid-19. No
primeiro quadrimestre de
2021, a categoria de sabo-

netes obteve uma alta nas
vendas de 23%; a de shampoos +2% e condicionador
+1%, todos dados em vendas ex-factory, em comparação ao mesmo período de
2020.
Tratamento capilar segue em crescimento de
dois dígitos +18%. A categoria lançou uma enorme
diversidade de produtos,
como aqueles destinados
a controlar o frizz, hidratar, proporcionar maciez,
auxiliar na prevenção dos
danos cotidianos, além de
melhorar a definição dos
cachos. O que não falta
no mercado são produtos
para atender às diferentes
demandas do consumidor
e as marcas que atuam
nesta categoria não param
de inovar.
Já consumo do álcool em
gel nos quatro primeiros
meses de 2021 se manteve
estável em comparação ao
mesmo período de 2020. O
consumidor entendeu a sua
importância como um produto essencial no combate
à pandemia da Covid-19,
quando não há possibilidade da lavagem das mãos.
Nesta segunda-feira, a
Comissão de Defesa do

Consumidor da Câmara
dos Deputados rejeitou o
Projeto de Lei 697/20, que
limita a quantidade de itens
de proteção individual e higiene pessoal, como máscaras e álcool em gel, que
podem ser adquiridos pelas
pessoas durante a pandemia
de Covid-19.
O relator, deputado Celso Russomanno (Republicanos-SP), recomendou a
rejeição. “O texto foi apresentado no início da pandemia, quando houve dificuldade no fornecimento
de materiais essenciais, mas
hoje, embora a situação ainda seja grave, estão com o
fornecimento equacionado”, disse.
A proposta limita a
compra a duas unidades
ou embalagens. “A estocagem diminui a eficácia
das medidas tomadas pelo governo e pelo Parlamento no enfrentamento
da crise”, disse a autora,
deputada Patrícia Ferraz
(Pode-AP).
O projeto tramita em
caráter conclusivo e ainda
será analisado pelas comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e
Justiça e de Cidadania.

Gastos dos brasileiros com streaming é
quase 14 pp acima da média global

O

isolamento social
e outras características trazidas
pela pandemia levaram a
uma elevação natural nos
gastos das pessoas com o
uso do streaming. Este foi
um fenômeno registrado
em todo o mundo, mas os
brasileiros experimentaram
esta mudança de comportamento de consumo com
maior intensidade. De acordo com um estudo realizado pela Bare International,
maior fornecedora independente de pesquisa de experiência do cliente, dados
e análises para empresas
em todo o mundo, 47,7%
das pessoas residentes em
outros países assumiram ter
aumentado seus gastos com
entretenimento e serviços
baseados nesta tecnologia
em 2021. Já no Brasil este
patamar alcançou a casa dos
61,6% dos entrevistados.
A gerente geral da Bare
Brasil, Tânia Alves chama

a atenção ainda para o fato
de que em relação ao ano
passado, a média global de
crescimento nos gastos subiu dois pontos percentuais, passando de 45,7 para
47, 7%. Já no território nacional o aumento foi de 4,5
pontos, saltando de 57,1%
para 61,6%. O levantamento intitulado “Como a
experiência do cliente mudou nos tempos de Covid”,
questionou aos participantes sobre como os seus gastos mudaram com a pandemia em dez segmentos:
educação, vestuário, seguro,
bebida, saúde (incluindo
suplementos), cosméticos,
eletrônicos, bem-estar, alimentação e entretenimento online. Somente 13,54%
dos entrevistados afirmaram terem reduzido os gastos com o produto. “Uma
das explicações para este
destaque obtido pelos brasileiros neste aspecto talvez
seja o fato de as condições

OPTFIBER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
CNPJ/ME nº 29.605.283/0001-87 - NIRE 35.231.381.076
EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO DE SÓCIOS
Ficam convocados os senhores sócios da Optfiber Telecomunicações Ltda. (“Sociedade”) a se
reunirem em Reunião de Sócios, a realizar-se aos 12 dias de julho de 2021, às 10:00 horas, na sede
da Sociedade, na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rua Hilda Del Nero Bisquolo, no 102,
sala 1107, Jardim Flórida, CEP 13208-703, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: destituição de membros da administração da Sociedade, conforme Cláusula Décima do Contrato Social
da Sociedade e artigo 1.063, §1º, do Código Civil. São Paulo, 2 de julho de 2021. Adriano Simão
Santiago - Administrador; Nelson Alexandre Funaro Zanotti de Alvarenga - Administrador.

impostas pela pandemia terem coincidido com o lançamento de uma grande variedade de novos produtos
e serviços de streaming no
país no período”, diz.
O americano Kevin Porter, criador e um dos sócios
da plataforma de streaming
Fluenflix, concorda com a
tese de que outros fatores
também colaboraram para o
crescimento dos gastos dos
brasileiros com a tecnologia
neste ano. “No nosso caso,
por exemplo, com o avanço da vacinação nos EUA
e na Europa, as pessoas estão começando a vislumbrar
a possibilidade de voltar a
viajar para o exterior. Em
função disso, temos notado
um aumento significativo da
procura dos nossos serviços
para acelerar a fluência no
idioma inglês”, diz.
A startup criou uma metodologia baseada em jogos,
filmes e atividades criativas
para o ensino do inglês dis-

ponibilizada por meio de
streaming. As dinâmicas da
plataforma foram desenvolvidas para aprimorar as habilidades de escuta e compreensão, além de acrescentar
novas palavras ao vocabulário e melhorar a pronúncia.
São trechos de, no máximo,
cinco minutos de filmes ou
episódios de séries, com legendas. Após assistir, o aluno tem a oportunidade de
participar de quizzes e outras ferramentas de gameficação que demonstram o
nível de aprendizado adquirido em cada exercício.
Com relação à educação
internacional, a pesquisa
da Bare detectou um aumento de 29% para 31,1%
na média global. Já no caso
do Brasil, o movimento de
alta neste quesito foi ainda
maior, saltando de 25,5%
para 30,8%. O estudo escutou 2.370 pessoas em todos
os continentes em 2021 e
1.333 em 2020.

KOVR CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ: 93.202.448/0001-79 - NIRE: 35300538382
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia
15 (quinze) de julho de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Paulo/SP, na Avenida 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 100 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 26º 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, 01 de julho de 2021. THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA - Presidente.

venda de imóveis
residenciais na cidade do Rio de
Janeiro fechou o primeiro
semestre do ano com um
aumento de 74% em comparação ao mesmo período do ano passado. Foi o
melhor semestre desde o
boom imobiliário de 2013,
segundo análise do economista Fred Judice Araujo,
cofundador e head de Produto, Marketing e Dados da
plataforma de tecnologia
imobiliária HomeHub.
“No acumulado de janeiro a junho, na Zona Sul, o
primeiro semestre obteve
um crescimento de 86%
em relação ao mesmo período de 2020. Enquanto, na
Barra, o crescimento foi de
mais de 102%. Este resultado superou em 12% as vendas acumuladas no primeiro
semestre de 2013”, comenta o executivo.
A média móvel das vendas residenciais na Zona Sul
e na Barra da Tijuca seguem
em alta, aproximando-se
dos níveis de 2013, mostrando a recuperação em
“V” do mercado imobiliário no Rio de Janeiro.
O estudo foi elaborado
pela área de inteligência da
HomeHub, que atua em todo o estado do Rio de Janeiro por meio de escritórios
e corretores autônomos, e
teve como base a análise da
arrecadação de Imposto de
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) da Prefeitura do
Rio de Janeiro.
Já quando o assunto é
aluguel, boa parte dos principais bairros do Rio de
Janeiro está com a disponibilidade de imóveis residenciais para alugar bem acima
da média considerada normal, que é de 8 a 10% do
total de imóveis voltados
para locação. A taxa de vacância média do município
em maio foi de 20 %, a mais
alta desde o início da pandemia, quando estava em
14%. É o que aponta estudo da APSA.
Puxam a taxa para cima, os bairros Centro, com

39,8% dos imóveis vazios;
Leblon (21,5%); Copacabana (20,9%); Catete, que
cresceu 91,26% e atinge
taxa de 19,7% e Botafogo
(19,5%). Na Grande Tijuca, a Tijuca está 100% acima do normal, com taxa de
20,6%; e o Grajaú (20,7%).
Vila Isabel chega a 16,0%.
Já o Maracanã teve queda e
está em 12,5%. Méier cresceu 20% e chega a 15,4% de
desocupação e o Rio Comprido 13,0%. Laranjeiras
teve expressivo aumento
frente ao mês anterior de
68,82%, chegando a taxa
15,7%. Ipanema também
cresceu sua vacância em
18,18%, chegando a taxa de
16,9%. O Flamengo, com
um aumento de 17,83% está com 15,2% dos imóveis
vazios.
Na Zona Oeste, o Recreio se destaca com queda
de 29,87% na taxa, se estabilizando em 5,4%. Na
Zona Sul, chama atenção o
aumento de 13,16% nos valores anunciados nos imóveis residenciais no Flamengo, que estão custando em
média R$ 38,51. O bairro
mais caro é Ipanema, saindo a R$ 62,02, valor 11,17%
mais alto do que o praticado há um ano e 2,94%
maior do que em abril. Mas
são exceções. O Leblon
vem em segundo, com o valor do metro quadrado para
locação saindo atualmente a
R$ 58,13, queda de 1,94%.
O valor é 3% menor do
que há 12 meses. Botafogo teve aumento de 4,08%,
com preços médios a R$
39,05 por metro quadrado.
Mas a variação nos últimos
12 meses é de -6,31%. Copacabana, baixou 3,61% e
negocia-se a R$ 35,29 o m².
No ano, já tem uma queda
de -8,24%.
O Centro, com maior
impacto nas desocupações
residenciais, está custando
-3,71% a menos, na faixa
de R$ 27,02 por metro quadrado. No ano, a queda nos
preços é de -7,43%, apesar
da vacância ter praticamente dobrado na região.

Águas de Araçoiaba S.A.
CNPJ n° 11.347.020/0001-50 - NIRE 35300374100
Ata de Assembleia Geral Ordinária em 14/04/2021
1. Hora, Data e Local: Às 12h do dia 14/04/2021, na sede social da Companhia, na Rua Professor Toledo n° 960, Centro, Araçoiaba da Serra/SP.
2. Convocação e Presença: Editais de convocação publicados no DOESP, nos dias 24, 25 e 26/03/2021 nas páginas 170, 118, 359,
respectivamente e no Jornal Monitor Mercantil, nos dias 24, 25 e 26/03/2021 nas páginas 04, 20, 04, respectivamente. 3. Mesa: Presidente: Claudio
Bechara Abduche; Secretário: Ivan Mininel da Silva. 4. Ordem do Dia e Deliberações: Observados os impedimentos legais, foram tomadas as
seguintes deliberações pela acionista presente representando 99,99% da totalidade do capital social votante: 4.1. Aprovar, depois de examinadas
e discutidas, as contas dos administradores, as demonstrações contábeis e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social
encerrado em 31/12/2020, documentos estes publicados em 23/03/2021, no DOSP, às páginas 100/101/102 e no jornal Diário do Acionista, à
página 08, documentos estes disponíveis em mesa e que eram do conhecimento prévio dos acionistas, conforme estabelece o artigo 133, caput,
§ 3º e § 4º, da Lei n° 6.404/76. 4.2. Tendo em vista que a Companhia não apresentou lucro líquido no exercício, não há dividendos a distribuir.
5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, sob a forma sumária, nos termos do artigo 130,
§ 1º, da Lei das S.A., a qual foi lida, aprovada e assinada. 6. Assinaturas: Claudio Bechara Abduche, Presidente, Ivan Mininel da Silva, Secretário,
Mario Vieira Lopes e José Carlos de Almeida Martins, Representantes do Auditor Independente. Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A.
(p. Claudio Bechara Abduche e Leonardo das Chagas Righetto), acionista presente. Confere com o original lavrado em livro próprio. Araçoiaba da
Serra, 14/04/2021. Claudio Bechara Abduche - Presidente; Ivan Mininel da Silva - Secretário. JUCESP nº 297.160/21-7 em 23/06/2021. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DUNAS TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 31.095.265/0001-44 - NIRE 35300519418
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Ata lavrada em forma de sumário, nos termos do páragrafo 1º, do
artigo 130, da Lei nº 6.404/76. 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 31/05/2021, às 09h, na sede social da Companhia, na SP/SP, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1.308, 8º andar, sala 01, Vila Olímpia, CEP 04548-004. 2. PRESENÇA:
Presentes as Acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Companhia, como se verificou pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a
presença das Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, na forma do disposto no parágrafo 4º
do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e alterações (“LSA”). 4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Paulo Reis
Tanure e secretariados pela Sra. Leandra Ferreira Leite. 5. ORDEM DO DIA: Reuniram-se as Acionistas da Companhia
para examinar, discutir e votar sobre: (a) o aumento do capital social da DUNAS TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. no
montante de R$ 727.000,00, com a subscrição particular de 727.000 novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, nos termos do art. 170, §1º, incisos I, da LSA, as quais são integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, pela
Acionista STERLITE BRAZIL PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ nº 28.704.797/0001-27; (b) consolidação do Estatuto
Social da Companhia; e (c) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das
deliberações acima. 6. DELIBERAÇÕES: 6.1. As Acionistas aprovaram, por unanimidade, o aumento do capital social da
Companhia no montante de R$ 727.000,00, com a subscrição particular de 727.000 novas ações ordinárias nominativas e
sem valor nominal, sem diluição injustificada dos atuais acionistas, nos termos do art. 170, §1º, incisos I, da LSA, as quais
são integralizadas à vista, em moeda corrente nacional (“Aumento de Capital”). 6.1.1. Finalidade: O Aumento de Capital
visa reforçar a liquidez da Companhia e melhorar sua estrutura de capital. 6.1.2. Subscrição e Integralização: os acionistas
decidem aumentar o capital social da Companhia, nesta data, correspondente às novas ações ordinárias nominativas e sem
valor nominal, nos termos do item 6.1 acima, e as novas ações ordinárias são integralizadas inteiramente pela Acionista
STERLITE BRAZIL PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ nº 28.704.797/0001-27, da seguinte forma: (i) R$ 60.000,00,
objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (ii) R$ 56.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (iii) R$ 611.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; 6.1.3 Tendo em vista a deliberação supra,
o artigo 4º do Estatuto Social passa a viger com a seguinte redação: “Artigo 4º. O capital social subscrito da Companhia é
de R$27.047.900,00, representado por 27.047.900 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional, no montante de R$27.047.900,00. 6.2. As Acionistas aprovaram, por unanimidade,
a consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma do Anexo II. 6.3. Ficam os administradores da Companhia
autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários ao registro e publicação da presente nos órgãos e livros próprios
e os demais atos aqui previstos e na lei aplicável. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada
a presente Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme,
foi por todos os presentes assinada. SP, 31/05/2021. MESA: Marco Paulo Reis Tanure - Presidente; Leandra Ferreira
Leite - Secretária. ACIONISTA: STERLITE BRAZIL PARTICIPAÇÕES S.A. - Marco Paulo Reis Tanure - Diretor. Jucesp
nº 277.412/21-3 em 14/06/2021.
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SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.
CNPJ/ME nº 06.057.223/0001-71 - NIRE 33.300.272.909
Companhia Aberta
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 28 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 28 dias do mês de abril de 2021, às 11:00 horas, de forma exclusivamente digital, especializadas como, Drogaria ou Farmácia Alopática, Drogaria ou Farmácia Homeopática ou Farmácia de
considerando-se, portanto, realizada na sede social da Sendas Distribuidora S.A. (“Companhia”), Avenida Ayrton Manipulação de cada especialidade; (e) o comércio de produtos e derivados de petróleo, abastecimento de
Senna, nº 6000, Lote 2, Pal 48959, Anexo A, Jacarepaguá, CEP 22775-005, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do combustíveis de quaisquer espécies, podendo também prestar serviços de assistência técnica, oficinas de serviços,
Rio de Janeiro, Brasil. 2. Convocação e Publicações: Convocação regularmente realizada por meio do Edital de consertos, lavagem, lubrificação, venda de acessórios e outros serviços afins, de quaisquer veículos em geral; (f) o
Convocação publicado no: (a) jornal “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro”, nos exemplares de (i) 29 de março comércio de produtos, drogas e medicamentos veterinários em geral; consultório, clínica e hospital veterinário e “pet
de 2021 - páginas 39 e 40, (ii) 30 de março de 2021 - página 101, e (iii) 31 de março de 2021 - página 157; e (b) jornal shop” com serviços de banho e tosa; (g) a locação de qualquer mídia gravada; (h) prestação de serviços de estúdios
“Monitor Mercantil”, nos exemplares de (i) 27 de março de 2021 - página 10, (ii) 30 de março de 2021 - página 5, e (iii) fotográficos, cinematográficos e similares; (i) a prática e a administração de operações imobiliárias, comprando,
31 de março de 2021 - página 9, em conformidade com o artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, promovendo loteamentos e incorporação, locando e vendendo bens imóveis próprios e de terceiros; (j) agir como
conforme alterada (“Lei das S.A.”). O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhados distribuidora, agente e representante de comerciantes e industriais estabelecidos dentro do país ou fora dele e nesta
das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes da Companhia, relativos ao exercício social qualidade, por conta dos comitentes ou por conta própria adquirir, reter, possuir e fazer quaisquer operações e
encerrado em 31 de dezembro de 2020, foram integralmente publicados nos jornais “Diário Oficial do Estado do Rio transações do interesse próprio ou dos comitentes; (k) a prestação de serviços de processamento de dados; (l) a
de Janeiro”, “Monitor Mercantil” e “O Estado de São Paulo” nas edições do dia 2 de março de 2021, em conformidade exploração de edificações e construção em todas as suas modalidades, por conta própria ou de terceiros, a compra e
com o parágrafo quinto do artigo 133 da Lei das S.A.. Assim, foi dispensada a publicação dos avisos de que trata o venda de materiais para construção e a instalação e manutenção de sistemas de ar condicionado, de monta-cargas e
artigo 133 da Lei das S.A., nos termos do referido dispositivo legal. 3. Presença: Presentes, conforme se verifica pelas elevadores de carga; (m) aplicação de produtos saneantes domissanitários; (n) o transporte rodoviário municipal,
assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”: (a) em sede de Assembleia Geral Ordinária, acionistas estadual e interestadual de cargas em geral para seus próprios produtos e de terceiros, podendo inclusive armazenárepresentando 77,14% do capital social votante da Companhia, e (b) em sede de Assembleia Geral Extraordinária, los, depositá-los e fazer sua carga, descarga, arrumação e guarda de bens próprios de terceiros de qualquer espécie,
acionistas representando 76,88% do capital social votante da Companhia. Presentes, ainda, os Srs.: (i) Belmiro de bem como subcontratar os serviços previstos nesta alínea; (o) a exploração de serviços de comunicação, publicidade
Figueiredo Gomes, Diretor Presidente; (ii) Gabrielle Helu, Diretora de Relações com Investidores; (iii) Stela Cerqueira, em geral e propaganda, inclusive de bares, lanchonetes e restaurantes, podendo estender-se a outros ramos que lhe
representante da Ernst & Young Auditores Independentes S/S (“Auditores Independentes”); e (iv) Luiz Nelson Guedes sejam compatíveis ou conexos, respeitadas as restrições legais; (p) a compra, venda e distribuição de livros, revistas,
de Carvalho e Heraldo Gilberto de Oliveira, membros do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos. 4. Mesa: Os jornais, periódicos e assemelhados; (q) a realização de estudos, análises, planejamento e pesquisas de mercado; (r)
trabalhos foram presididos pela Sra. Daniela Sabbag, Diretora Administrativa e Financeira da Companhia, que a realização de testes para lançamento de novos produtos, embalagens e marcas; (s) a elaboração de estratégias e
convidou a Sra. Clarissa Freitas para secretariar os trabalhos, nos termos do artigo 8º do Estatuto Social da Companhia. análises do comportamento setorial de vendas, de promoções especiais e de publicidade; (t) a prestação de serviços
5. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: Deliberar sobre: (i) tomada das contas dos administradores e de administração de cartões vale alimentação, refeição, farmácia, combustível, transporte e outros cartões que
exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia decorram das atividades relacionadas ao seu objeto social; (u) o arrendamento e subarrendamento de bens móveis
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) proposta para destinação do resultado próprios ou de terceiros; (v) a prestação de serviços na área de gerenciamento; (w) representação de outras sociedades
relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; e (iii) retificação da remuneração global anual dos nacionais ou estrangeiras e a participação como sócia ou acionista, no capital social de outras sociedades, qualquer
administradores aprovada na Assembleia Geral Extraordinária de 31 de dezembro de 2020; e Em Assembleia Geral que seja a forma ou objeto destas, e em empreendimentos comerciais de qualquer natureza; (x) agenciamento,
Extraordinária: Deliberar sobre: (i) alteração do estatuto social da Companhia para prever a concessão de contratos corretagem ou intermediação de títulos e ingressos; (y) serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou
de indenidade; (ii) exclusão do artigo 45 do estatuto social da Companhia em vista da sua perda de objeto; (iii) pagamentos em geral, de títulos, contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os
aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia de modo a incorporar as alterações retro; e (iv) a efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança,
aprovação para que o laudo de avaliação da parcela cindida da Companhia Brasileira de Distribuição, aprovado pelos recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral; (z)
acionistas no item 4.7 da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31/12/20 (“AGE da Cisão”), e que deveria ter prestação de serviços de estacionamento, estadia e guarda de veículos; (aa) a importação de bebidas, vinhos e
constado como seu Anexo 4.7 (ii) mas que não constou na versão arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de vinagres; (bb) lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares; (cc) comércio de sementes e mudas; (dd) comércio de
Janeiro (“JUCERJA”), seja anexado à ata desta Assembleia de forma que possa ser registrado na JUCERJA como se produtos de telecomunicações; e (ee) a importação, distribuição e comercialização de brinquedos, panelas metálicas,
tivesse constado da AGE da Cisão. 6. Deliberações: Dando início aos trabalhos, foi dispensada a leitura do mapa de escadas domésticas, carrinhos de bebê, artigos de festas, artigos escolares, pneus, eletrodomésticos, bicicletas,
votação consolidado dos votos proferidos por meio de boletins de voto a distância, o qual ficou à disposição para cadeiras plásticas monobloco e lâmpadas. Parágrafo 2º - A Companhia poderá prestar fianças ou avais em negócios
consulta dos acionistas presentes, consoante o parágrafo quarto do artigo 21-W da Instrução CVM nº 481, de 17 de de seu interesse, vedados os de mero favor. Artigo 3º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo
dezembro de 2009 (“ICVM 481”), havendo sido também (i) dispensada a leitura do Edital de Convocação e dos II - Do Capital Social e Das Ações - Artigo 4º - O capital social da Companhia é R$ 761.274.134,78 (setecentos e
documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral; (ii) esclarecido que as declarações sessenta e um milhões, duzentos e setenta e quatro mil e cento e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos),
de voto, protestos e dissidências porventura apresentados serão numerados, recebidos e autenticados pela Secretária totalmente subscrito e integralizado, dividido em 268.351.567 (duzentos e sessenta e oito milhões, trezentos e
da Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do disposto no parágrafo primeiro do artigo 130 da cinquenta e um mil, quinhentos e sessenta e sete) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor
Lei das S.A.; e (iii) aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas nominal. Parágrafo 1º - As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à Companhia e cada
dos acionistas, nos termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 130 da Lei das S.A.. 6.1 Em Assembleia ação ordinária confere ao seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais. Parágrafo 2º - As ações terão a forma
Geral Ordinária: Prestados os esclarecimentos preliminares, a Presidente colocou em votação os itens da Ordem do escritural e serão mantidas em contas de depósito em nome de seus titulares, na instituição financeira autorizada que
Dia, tendo sido tomadas as seguintes deliberações: 6.1.1 Aprovar integralmente e sem reservas, por maioria dos votos a Companhia designar, sem emissão de certificados. Parágrafo 3º - O custo dos serviços de transferência de
proferidos, tendo sido registrados 176.713.690 votos a favor, 333.546 votos contra, 29.780.113 abstenções, as contas propriedade das ações escriturais que for cobrado pela instituição financeira depositária poderá ser repassado ao
dos Administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores acionista, conforme autoriza o Artigo 35, § 3º da Lei nº 6.404/76, observados os limites máximos fixados pela Comissão
Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. 6.1.2 Aprovar, por maioria dos votos de Valores Mobiliários. Parágrafo 4º - A Companhia não poderá emitir ações preferenciais e partes beneficiárias.
proferidos, tendo sido registrados 180.396.236 votos a favor, 111 votos contra, 26.431.002 abstenções, a proposta da Artigo 5º - A Companhia está autorizada a aumentar o capital social mediante deliberação do Conselho de
Administração da Companhia para a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social encerrado em 31 de Administração e independentemente de reforma estatutária, até o limite de 400.000.000 (quatrocentos milhões) de
dezembro de 2020, no valor total de R$1.399.022.749,58 (um bilhão, trezentos e noventa e nove milhões, vinte e dois ações ordinárias. Parágrafo 1º - O limite do capital autorizado da Companhia somente poderá ser modificado por
mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) (“Lucro Líquido”), conforme segue: (a) o montante deliberação da Assembleia Geral. Parágrafo 2º - A Companhia, dentro do limite do capital autorizado e de acordo com
de R$5.245.374,62 (cinco milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e plano aprovado pela Assembleia Geral, poderá outorgar opção de compra de ações a seus administradores ou
dois centavos), correspondente a percentual inferior a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, tendo em empregados, ou a pessoas naturais que lhe prestem serviços. Artigo 6º - As emissões de ações, bônus de subscrição
vista que o montante proposto fará com que a reserva legal alcance o limite de 20% do capital social, destinado à ou debêntures conversíveis em ações até o limite do capital autorizado, poderão ser aprovadas pelo Conselho de
formação da reserva legal da Companhia, nos termos do artigo 193 da Lei das S.A.. (b) o montante de Administração, com exclusão ou redução do prazo para exercício do direito de preferência, conforme previsto no Artigo
R$1.393.777.374,96 (um bilhão, trezentos e noventa e três milhões, setecentos e setenta e sete mil, trezentos e 172 da Lei nº 6.404/76. Parágrafo Único - Ressalvado o disposto no “caput” deste Artigo, os acionistas terão
setenta e quatro reais e noventa e seis centavos), correspondente ao lucro líquido ajustado do exercício, da seguinte preferência, na proporção das respectivas participações, para subscrição dos aumentos de capital da Companhia,
forma: (b.i) o montante de R$348.444.343,74 (trezentos e quarenta e oito milhões, quatrocentos e quarenta e quatro regendo-se o exercício deste direito pela legislação que lhe for aplicável. Capítulo III - Da Assembleia Geral - Artigo
mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos), equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro 7º - A Assembleia Geral é a reunião dos acionistas, que a ela poderão comparecer por si ou por representantes
líquido ajustado, distribuído aos acionistas da Companhia a título de dividendo mínimo obrigatório, sendo certo que, constituídos na forma da Lei, a fim de deliberarem sobre as matérias de interesse da Companhia. Artigo 8º - Sem
deste valor, (b.i.1) R$263.500.000,00 (duzentos e sessenta e três milhões e quinhentos mil reais) correspondem aos prejuízo do disposto no artigo 123, § único da Lei nº 6.404/76, a Assembleia Geral será convocada, instalada e
juros sobre o capital próprio, líquidos do imposto sobre a renda incidente, distribuídos aos acionistas da Companhia presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, ou na sua ausência, pelo Vice-Presidente do Conselho de
em reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de setembro de 2020 e pagos em 27 de novembro de Administração ou, na ausência destes, por um Diretor indicado pelo Presidente do Conselho de Administração, e terá
2020, ora imputados ao dividendo mínimo obrigatório declarado; e (b.i.2) R$84.944.343,74 (oitenta e quatro milhões, as seguintes atribuições, sem prejuízo das demais atribuições previstas em lei: i. reformar o Estatuto Social; ii. eleger
novecentos e quarenta e quatro mil, trezentos e quarenta e três mil e setenta e quatro centavos) correspondem à ou destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração (e do Conselho Fiscal, quando instalado)
parcela residual do dividendo mínimo obrigatório ora declarado, equivalente a R$0,31654126223623 por ação da Companhia, bem como definir o número de cargos do Conselho de Administração (e do Conselho Fiscal, quando
ordinária de emissão da Companhia, desconsideradas as ações em tesouraria (“Dividendo Residual”), a serem pagos instalado); iii. designar o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração; iv. tomar, anualmente, as
conforme item 6.1.2.2 abaixo. (b.ii) o montante de R$998.833.031,22 (novecentos e noventa e oito milhões, oitocentos contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas, a destinação do
e trinta e três mil, trinta e um reais e vinte e dois centavos) destinado à “Reserva para Expansão” da Companhia, lucro líquido do exercício; v. aprovar a emissão de ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis em ações de
prevista no artigo 36, Parágrafo Segundo, do Estatuto Social da Companhia. 6.1.2.1 Farão jus ao Dividendo Residual, sua própria emissão ou quaisquer títulos, valores mobiliários ou outros direitos ou participações que sejam permutáveis
no valor de R$84.944.343,74 (oitenta e quatro milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, trezentos e quarenta e ou conversíveis em ações de sua própria emissão, sem prejuízo da competência do Conselho de Administração
três mil e setenta e quatro centavos), equivalente a R$0,31654126223623 por ação ordinária, desconsideradas as prevista no Artigo 5º e no Artigo 17(g); vi. deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a
ações em tesouraria, aqueles que forem acionistas da Companhia nesta data (data-base), respeitadas as negociações formação do capital social; vii. deliberar sobre transformação, fusão, incorporação (incluindo incorporação de ações)
realizadas até esta data (inclusive). Dessa forma, a partir de 29 de abril de 2021, inclusive, as ações da Companhia e cisão da Companhia, ou qualquer outra forma de reestruturação da Companhia; viii. deliberar sobre a dissolução e
serão negociadas “ex-dividendos”. 6.1.2.2 Os dividendos ora declarados serão pagos pela Companhia em 07 de junho liquidação da Companhia e eleger e destituir liquidante(s); ix. examinar e aprovar as contas do(s) liquidante(s); e x.
de 2021, sem atualização monetária ou incidência de juros entre a presente data e a data de efetivo pagamento dos definir a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal,
dividendos declarados. O pagamento dos dividendos ora declarados observará os procedimentos da instituição se instalado. Artigo 9º - Para qualquer deliberação da Assembleia Geral será necessária a aprovação de acionistas
financeira prestadora dos serviços de escrituração das ações de emissão da Companhia, conforme informações de que representem, no mínimo, a maioria de votos dos presentes, não se computando os votos em branco, ressalvadas
aviso aos acionistas a ser divulgado oportunamente pela Companhia. 6.1.3 Retificar, por maioria dos votos proferidos, as exceções previstas em lei e na regulamentação aplicável. Artigo 10 - A Assembleia Geral Ordinária terá as
tendo sido registrados 168.925.295 votos a favor, 12.368.716 votos contra, 25.533.338 abstenções, a remuneração atribuições previstas em lei e realizar-se-á dentro do primeiro quadrimestre subsequente ao encerramento do exercício
global anual dos administradores para o exercício social de 2021, aprovada na Assembleia Geral Extraordinária da social. Parágrafo Único - Sempre que necessário a Assembleia Geral poderá ser instalada em caráter extraordinário,
Companhia realizada em 31/12/2020, cujo limite global passa a ser de até R$92.332.869,71 (noventa e dois milhões, podendo se realizar concomitantemente com a Assembleia Geral Ordinária. Capítulo IV - Da Administração - Artigo
trezentos e trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos), distribuído da seguinte 11 - A administração da Companhia competirá ao Conselho de Administração e à Diretoria. Parágrafo 1º - A posse
forma: (a) Para a Diretoria, até R$48.665.892,15 (quarenta e oito milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, oitocentos dos administradores fica condicionada à assinatura de termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à cláusula
e noventa e dois mil e quinze centavos), incluindo a despesa decorrente dos contratos celebrados com os Diretores compromissória referida no Artigo 42. Parágrafo 2º - O prazo de gestão dos Conselheiros e dos Diretores se estenderá
com relação aos Planos de Opção de Compra de Ações da Companhia, os quais não têm natureza de remuneração até a investidura dos respectivos sucessores. Parágrafo 3º - Das reuniões do Conselho de Administração e da
para fins trabalhistas; (b) Para o Conselho de Administração, até R$43.126.977,55 (quarenta e três milhões, cento e Diretoria serão lavradas atas em livro próprio, as quais serão assinadas pelos Conselheiros e pelos Diretores
vinte e seis mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), incluindo a despesa decorrente dos presentes, conforme o caso. Seção I - Do Conselho de Administração - Artigo 12 - O Conselho de Administração
contratos celebrados com os membros do Conselho de Administração com relação aos Planos de Opção de Compra é composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 9 (nove) membros, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral,
de Ações da Companhia, os quais não têm natureza de remuneração para fins trabalhistas; e (c) Para o Conselho com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Parágrafo 1º - Exceto no caso de eleição dos
Fiscal, até R$540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais). 6.1.4 Declarar, nos termos do artigo 161, parágrafo membros do Conselho de Administração por meio do procedimento de voto múltiplo, no caso de vacância no cargo de
segundo, alínea “a” da Lei das S.A. e do artigo 2º da Instrução CVM nº 324/2000, tendo em vista a solicitação por Conselheiro, competirá ao Conselho de Administração eleger substituto para preenchimento do cargo em caráter
acionistas titulares de 42.061.812 (quarenta e duas milhões, sessenta e uma mil, oitocentas e doze) ações ordinárias, definitivo, até o término do respectivo mandato. No caso de vacância simultânea da maioria dos cargos, a Assembleia
nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, representando 15,69% (quinze inteiros e Geral será convocada para proceder a nova eleição. Parágrafo 2º - Dos membros do Conselho de Administração, no
sessenta e nove centésimos por cento) do capital social da Companhia, a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, conforme a
com funcionamento até a realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas relativas ao exercício definição do Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de Administração
social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021. 6.1.4.1 Consignar que, em que pese a instalação do conselho como conselheiros independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerado(s)
fiscal não constar da ordem do dia desta Assembleia, de acordo com o artigo 161, parágrafo terceiro, da Lei das S.A., como independente(s) o(s) membro(s) do Conselho de Administração eleito(s) mediante a faculdade prevista pelo
o pedido de funcionamento do Conselho Fiscal poderá ser formulado em qualquer Assembleia Geral, que elegerá os Artigo 141, §§ 4º e 5º da Lei nº 6.404/76, na hipótese de haver acionista controlador. Parágrafo 3º - Quando, em
seus membros, ainda que a matéria não conste do edital de convocação. 6.1.5 Eleger, por votação majoritária, os decorrência do cálculo do percentual referido no parágrafo acima, o resultado gerar um número fracionário, a
seguintes candidatos como membros do Conselho Fiscal, com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Companhia deve proceder ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior. Artigo 13 - O Conselho
Ordinária que examinar as contas relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021: (i) Tufi de Administração terá 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, eleitos pela Assembleia Geral. Parágrafo 1º - Os
Daher, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 58.751.162X SSP SP e inscrito no cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia não
CPF/ME sob o nº 323142486-00, residente e domiciliado na Rua Alexandrina Castro Cunha, 160, Uberlândia-MG, poderão ser acumulados pela mesma pessoa. Parágrafo 2º - No caso de vacância do cargo de Presidente ou
como membro efetivo e Presidente do Conselho Fiscal, e o Guillermo Oscar Braunbeck, brasileiro naturalizado, impedimento do Presidente, o Vice-Presidente automaticamente assumirá tal cargo, permanecendo até o término do
solteiro, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.225.773-1 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº respectivo mandato ou, caso ocorra a convocação de uma Assembleia Geral para eleição de novo Presidente, até sua
106.627.498-39, residente e domiciliado na Rua Marques de Itu, 977, apartamento 11, Vila Buarque, São Paulo/SP, respectiva posse. Parágrafo 3º - No caso de vacância de qualquer do cargo de Vice-Presidente, o Conselho de
como seu respectivo suplente, ambos eleitos por 101.181.523 votos favoráveis, tendo sido registradas 5.574.871 Administração elegerá seu substituto nos termos do Artigo 12, §1º deste Estatuto Social. Parágrafo 4º - No caso de
abstenções; e (ii) Eduardo Flores, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 24736056 e ausência ou impedimento temporário do Presidente, as reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo
inscrito no CPF/ME sob o nº 229.043.568-60, residente e domiciliado na Alameda Ministro Rocha Azevedo, 912 CEP Vice-Presidente. Artigo 14 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos seis vezes ao ano,
01410-001, São Paulo-SP, como membro efetivo do Conselho Fiscal, e o Fernando Ferraz de Toledo Machado, para revisar os resultados financeiros e demais resultados da Companhia e para rever e acompanhar o plano anual
brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.825.518-8 e inscrito no CPF/ME sob o nº de investimentos, e, extraordinariamente, a qualquer tempo, sempre que necessário. Parágrafo 1º - Compete ao
299.507.568-04, residente e domiciliado na Rua Thomas Deloney 530, Apto 51, CEP 04710-040, São Paulo-SP, como Presidente ou, na ausência do Presidente, ao Vice-Presidente, convocar as reuniões do Conselho de Administração,
seu respectivo suplente, ambos eleitos por 101.181.523 votos favoráveis, tendo sido registradas 5.574.871. 6.1.5.1 por iniciativa própria ou mediante solicitação escrita de qualquer conselheiro. Parágrafo 2º - As convocações das
Consignar que foram eleitos em separado, nos termos do artigo 161, parágrafo quarto, alínea “a”, das Lei das S.A., reuniões do Conselho de Administração deverão ser feitas por meio eletrônico ou carta, com no mínimo 7 (sete) dias
pelos acionistas minoritários presentes, Rafael de Souza Morsch, brasileiro, casado, economista, RG/SSP-RS nº de antecedência da data de cada reunião, especificando hora e local para a realização em primeira e, se for o caso,
1086004841, CPF nº 012.184.570-23, residente e domiciliado em Porto Alegre, Capital, com escritório na Avenida em segunda convocação, e incluindo a ordem do dia. Qualquer proposta e toda documentação necessária e correlata
Carlos Gomes, nº 1492, sala 1208 CEP 904800-002, como membro efetivo do Conselho Fiscal, e o Marco Antônio à ordem do dia deverá ser disponibilizada aos Conselheiros. A convocação poderá ser dispensada sempre que estiver
Mayer Foletto, brasileiro, casado, contador, RG/SSP-RS nº 6034755841, CPF nº 480.083.380-91, residente e presente à reunião a totalidade dos Conselheiros em exercício, ou pela concordância prévia, por escrito, dos
domiciliado em Porto Alegre, Capital, na rua Carlos Von Koseritz, 1415/502, CEP 90.540-031, como seu respectivo conselheiros ausentes. Parágrafo 3º - O “quórum” mínimo requerido para a instalação das reuniões do Conselho de
suplente, por 1.694.509 votos favoráveis, tendo sido registradas 3.880.362 abstenções. 6.1.5.2 Com base nas Administração é o da presença de pelo menos metade de seus membros em exercício, em primeira convocação, e de
informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado aos qualquer número de conselheiros, em segunda convocação, considerando-se presentes, inclusive, aqueles
acionistas que os conselheiros fiscais eleitos preenchem os requisitos previstos no artigo 162 da Lei das S.A. e estão representados na forma autorizada por este Estatuto. Artigo 15 - As reuniões do Conselho de Administração serão
em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração mencionada nos artigos 147 e 162, parágrafo segundo, presididas por seu Presidente e na ausência deste, pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração. Parágrafo 1º
da Lei das S.A., que ficará arquivada na sede da Companhia. 6.1.5.3 Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas pelo voto favorável da maioria dos seus membros
tomarão posse em seus respectivos cargos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data, mediante presentes, observado o disposto no Artigo 14, §3º deste Estatuto Social. Os conselheiros poderão participar das
assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia acompanhado da declaração reuniões do Conselho de Administração por intermédio de conferência telefônica, videoconferência ou por qualquer
de desimpedimento conforme item 6.1.5.2 acima. 6.1.5.4 Consignar que a remuneração dos membros do Conselho outro meio de comunicação eletrônico, que permita a identificação do conselheiro e a comunicação simultânea com
Fiscal será equivalente a pelo menos 10% (dez por cento) da remuneração fixa que, em média, for atribuída a cada todas as demais pessoas presentes à reunião. Nesse caso, os conselheiros serão considerados presentes à reunião
membro da Diretoria, qual seja, a remuneração atribuída aos diretores, não computados benefícios, verbas de e deverão assinar posteriormente a correspondente ata. Parágrafo 2º - No caso de ausência ou impedimento
representação e participação nos lucros, de acordo com o disposto no artigo 162, parágrafo terceiro, da Lei das S.A. temporário que não decorra de uma situação de conflito de interesses de qualquer conselheiro, o conselheiro ausente
Os membros suplentes dos membros do Conselho Fiscal somente serão remunerados quando atuarem em substituição poderá indicar, por escrito, dentre os demais membros do Conselho de Administração, aquele que o substituirá. Nessa
aos membros efetivos. 6.2 Em Assembleia Geral Extraordinária: 6.2.1 Aprovar, por maioria dos votos proferidos, hipótese, o conselheiro que estiver substituindo o conselheiro temporariamente ausente ou impedido na forma acima,
tendo sido registrados 138.674.816 votos a favor, 40.549.902 votos contra, 26.906.826 abstenções, a alteração do além de seu próprio voto, expressará o voto do conselheiro substituído. Artigo 16 - O Conselho de Administração
estatuto social da Companhia para prever a possibilidade de a Companhia celebrar contratos de indenidade com seus aprovará qualquer modificação do Regimento Interno e elegerá um Secretário Executivo, a quem competirá exercer
administradores, nos termos do artigo 43 ora incluído no Estatuto Social da Companhia. 6.2.2 Aprovar, por maioria dos as funções definidas no Regimento Interno, bem como emitir certidões e atestar, perante terceiros, a autenticidade das
votos proferidos, tendo sido registrados 181.098.966 votos a favor, 9.452 votos contra, 25.023.126 abstenções, a deliberações tomadas pelo Conselho de Administração. Artigo 17 - Além dos poderes estabelecidos em lei, compete
exclusão do artigo 45 do estatuto social da Companhia em razão da perda de seu objeto. 6.2.3 Aprovar, por maioria ao Conselho de Administração: (a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; (b) aprovar ou alterar o plano
dos votos proferidos, tendo sido registrados 179.325.133 votos a favor, 9.306 votos contra, 26.797.105 abstenções, a de investimentos da Companhia; (c) eleger e destituir os Diretores da Companhia, fixando-lhes as atribuições e
consolidação do Estatuto Social da Companhia em conformidade com as alterações estatutárias aprovadas nesta designações; (d) deliberar sobre a remuneração individual do próprio Conselho de Administração e da Diretoria; (e)
Assembleia, o qual, consolidado, integra a presente ata como Anexo I. 6.2.4 Aprovar, maioria dos votos proferidos, fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações
tendo sido registrados 179.320.774 votos a favor, 9.065 votos contra, 26.801.705 abstenções, a inclusão do laudo de sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos; (f) convocar a Assembleia Geral; (g)
avaliação da parcela cindida da Companhia Brasileira de Distribuição, aprovado pelos acionistas no item 4.7 da AGE manifestar-se sobre o relatório da Administração, as contas da Diretoria e sobre as demonstrações financeiras da
da Cisão, como Anexo II desta ata. 6.2.5 Consignar que, após a publicação do extrato da ata desta Assembleia Geral Companhia; (h) deliberar sobre a emissão de ações, bônus de subscrição ou debêntures conversíveis em ações até o
Ordinária e Extraordinária, a Companhia deixará de utilizar o jornal “Monitor Mercantil” e passará a utilizar, em limite do capital autorizado, fixando o respectivo preço e as condições de integralização; (i) escolher e destituir os
substituição, o jornal “Folha de S. Paulo” para suas publicações legais. 7. Documentos: Os documentos e propostas auditores independentes, observada a recomendação do Comitê de Auditoria; (j) emitir parecer sobre qualquer
submetidos à Assembleia, assim como as declarações e manifestações de voto apresentadas por escrito pelos proposta da Diretoria à Assembleia Geral; (k) autorizar a aquisição de ações da própria Companhia, para efeito de
acionistas previamente ficam anexas a esta e serão arquivados na sede da Companhia. Encerramento: Não havendo cancelamento ou manutenção em tesouraria, observada a regulamentação aplicável; (l) desenvolver, em conjunto com
nada mais a tratar, a presidente declarou aprovada a ata lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme a Diretoria e aprovar um plano de participação de empregados e administradores nos resultados da Companhia e de
faculta o artigo 130, parágrafo primeiro, da Lei das S.A., e autorizada a sua publicação com a omissão das assinaturas concessão de benefícios adicionais a empregados e administradores vinculados ao resultado da Companhia (“Plano
dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafo segundo, da Lei das S.A., que foi lida e achada conforme por todos de Participação nos Resultados”); (m) fixar o montante da participação dos empregados e administradores nos
os presentes. Ato contínuo, foi esclarecido que os acionistas que (i) enviaram boletim de voto a distância válido, bem resultados da Companhia, observadas as disposições legais pertinentes, do Estatuto Social e do Plano de Participação
como aqueles que (ii) registraram sua presença no sistema eletrônico de participação a distância foram considerados nos Resultados em vigor. As importâncias despendidas ou provisionadas em cada exercício a título de participação de
presentes a esta Assembleia para todos os fins e, como tais, consideram-se assinantes do Livro de Presença de empregados e administradores nos resultados e ainda com relação à outorga de opção de compra de ações da
Acionistas e desta ata, nos termos do artigo 21-V, parágrafo primeiro, da ICVM 481. Por fim, foram declarados Companhia, serão limitadas em até 15% (quinze por cento) do resultado de cada exercício, após as deduções do
encerrados os trabalhos da Assembleia. Presidente: Daniela Sabbag. Secretária: Clarissa Freitas. Diretor Presidente: Artigo 189 da Lei nº 6.404/76, observado que a participação de empregados e administradores nos resultados não
Belmiro de Figueiredo Gomes. Diretora de Relações com Investidores: Gabrielle Helu. Representante da Ernst & poderá ultrapassar a remuneração anual dos administradores nem 0,1 (um décimo) dos lucros, o que for menor, nos
Young Auditores Independentes S/S: Stela Cerqueira. Membro do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos: Luiz termos do § 1º do Artigo 152 e do Artigo 190 da Lei nº 6.404/76; (n) estabelecer o limite de ações a serem emitidas
Nelson Guedes de Carvalho e Heraldo Gilberto de Oliveira. Confere com o documento original lavrado no Livro de Atas dentro do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia previamente aprovado pela Assembleia Geral,
de Assembleias Gerais arquivado na sede da Companhia. Daniela Sabbag - Presidente; Clarissa Freitas - Secretária. observado o limite do capital autorizado e o limite previsto no item “m” acima; (o) constituir Comitês, que serão
Sendas Distribuidora S.A. - CNPJ/ME nº 06.057.223/0001-71 - NIRE 33.300.272.909 - Companhia Aberta - Anexo responsáveis por elaborar propostas ou efetuar recomendações ao Conselho de Administração, definir suas
I - Da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 28 de Abril de 2021 - Estatuto Social respectivas atribuições de acordo com o previsto neste Estatuto e fixar a remuneração dos seus membros; (p) deliberar
Consolidado - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - Sendas Distribuidora S.A. sobre a aquisição, alienação, criação de gravames, oneração de quaisquer ativos, incluindo bens imóveis, da
(“Companhia”) é uma sociedade por ações, com sede e foro na Avenida Ayrton Senna, nº 6000, Lote 2, Pal 48959, Companhia ou a realização de qualquer outro investimento pela Companhia em valor individual ou agregado ao longo
Anexo A, Jacarepaguá, CEP 22775-005, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, República Federativa de um exercício social superior ao valor em Reais equivalente a US$ 20.000.000,00 (vinte milhões de dólares nortedo Brasil, que doravante se regerá por este Estatuto Social, pela Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei nº americanos) ou superior ao valor correspondente a 1% (um por cento) do patrimônio líquido da Companhia à época,
6.404/76”), conforme alterações e demais dispositivos legais em vigor. Parágrafo Único - Com o ingresso da conforme apurado em seu mais recente balanço patrimonial ou demonstração financeira trimestral, prevalecendo o
Companhia no Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“Novo Mercado” e “B3”, respectivamente), sujeitam- valor que for maior; (q) deliberar sobre (i) qualquer operação financeira que envolva a Companhia, inclusive a
se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores, administradores e membros do conselho fiscal, concessão ou tomada de empréstimos, em valor superior, por transação, a ½ (metade) do LAJIDA (Lucro antes dos
quando instalado, às disposições do Regulamento do Novo Mercado. Artigo 2º - O objeto social da Companhia é a Juros, Imposto de Renda, Depreciação e Amortização), conforme apurado nas demonstrações financeiras
comercialização de produtos manufaturados, semimanufaturados ou “in natura”, nacionais ou estrangeiros, de todo e consolidadas referentes ao exercício social anterior à respectiva operação e (ii) qualquer emissão de debêntures não
qualquer gênero e espécie, natureza ou qualidade. Parágrafo 1º - A Companhia poderá também praticar as seguintes conversíveis em ações; (r) deliberar sobre qualquer associação da Companhia com terceiros que envolva investimento
atividades: (a) a industrialização, processamento, manipulação, transformação, exportação, importação e individual ou agregado, ao longo de um exercício social superior ao valor em Reais equivalente a US$ 20.000.000,00
representação de produtos, alimentícios ou não alimentícios, por conta própria ou de terceiros; (b) o comércio (vinte milhões de dólares norte-americanos) ou superior ao valor correspondente a 1% (um por cento) do patrimônio
internacional, inclusive de café; (c) a importação, distribuição e comercialização de produtos cosméticos de higiene e líquido da Companhia à época, conforme apurado em seu mais recente balanço patrimonial ou demonstração
toucador, perfumaria, saneantes e domissanitários e suplementos alimentares; (d) o comércio em geral de drogas e financeira trimestral, prevalecendo o valor que for maior; (s) elaborar e divulgar parecer fundamentado, favorável ou
medicamentos, especialidades farmacêuticas e homeopáticas; produtos químicos, acessórios, artigos odontológicos, contrário à aceitação de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da
instrumentos e aparelhos cirúrgicos; a fabricação de produtos químicos e especialidades farmacêuticas, podendo ser Companhia, nos termos do Regulamento do Novo Mercado; e (t) deliberar sobre qualquer alteração na política de
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distribuição de dividendos da Companhia. Parágrafo Único - Quando se tratar de deliberação a ser tomada pelos
órgãos sociais das sociedades que sejam controladas pela Companhia, ou nas quais a Companhia eleja membros do
Conselho de Administração ou da Diretoria, competirá ao Conselho de Administração orientar o voto dos
administradores da Companhia, no caso de decisões tomadas em sede de assembleia geral, reunião de sócios ou
órgão equivalente, ou o voto dos administradores eleitos ou indicados pela Companhia para os órgãos da administração
de tais sociedades, quando a deliberação se enquadrar nas alíneas (p), (q) e (r) deste Artigo, calculando-se os
parâmetros ali referidos com base no mais recente balanço patrimonial ou demonstração financeira trimestral das
sociedades controladas ou investidas. Seção II - Comitê de Auditoria e Demais Órgãos Auxiliares da Administração
- Artigo 18 - O Comitê de Auditoria, órgão de assessoramento vinculado ao Conselho de Administração, é composto
por, no mínimo, 3 (três) membros, sendo que ao menos 1 (um) é conselheiro independente, e ao menos 1 (um) deve
ter reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária. Parágrafo 1º - O mesmo membro do Comitê de
Auditoria pode acumular ambas as características referidas no caput. Parágrafo 2º - Os membros do Comitê de
Auditoria devem ser eleitos pelo Conselho de Administração e preencher os requisitos aplicáveis de independência
previstos nas regras da Comissão de Valores Mobiliários e do Regulamento do Novo Mercado. Parágrafo 3º - As
atividades do Coordenador do Comitê de Auditoria estão definidas em seu regimento interno, aprovado pelo Conselho
de Administração. Artigo 19 - Os membros do Comitê de Auditoria serão eleitos pelo Conselho de Administração para
um mandato de 2 (dois) anos, admitindo-se a recondução para sucessivos mandatos, observados os termos do
regimento interno do Comitê de Auditoria. Parágrafo 1º - No curso de seus mandatos, os membros do Comitê de
Auditoria somente poderão ser substituídos nas seguintes hipóteses: (a) morte ou renúncia; (b) ausência injustificada
a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 6 (seis) reuniões alternadas por ano; ou (c) decisão fundamentada do Conselho
de Administração. Parágrafo 2º - Nos casos de vacância de cargos de membro do Comitê de Auditoria, competirá ao
Conselho de Administração eleger a pessoa que deverá completar o mandato do membro substituído. Parágrafo 3º
- Compete ao Comitê de Auditoria, entre outras matérias: (a) opinar sobre a contratação e destituição dos serviços de
auditoria independente; (b) avaliar o relatório da administração, as demonstrações financeiras, demonstrações
intermediárias e as informações trimestrais da Companhia, efetuando as recomendações que entender necessárias
ao Conselho de Administração; (c) acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos da
Companhia; (d) avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia; (e) avaliar, monitorar e recomendar à
administração a correção ou aprimoramento das políticas internas da Companhia, incluindo a política de transações
entre partes relacionadas; e (f) possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento
de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com
previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da informação. Artigo 20
- A eventual instalação do Conselho Fiscal, na forma da Lei nº 6.404/76 e do Capítulo V abaixo, não prejudicará o
funcionamento e as atribuições do Comitê de Auditoria. Artigo 21 - O Conselho de Administração poderá constituir
outros Comitês, com a composição que determinar, os quais terão a função de receber e analisar informações,
elaborar propostas ou efetuar recomendações ao Conselho de Administração, em suas específicas áreas de atuação,
como vier a ser estabelecido em seus regimentos internos, a serem aprovados pelo Conselho de Administração.
Parágrafo Único - Os membros dos Comitês criados pelo Conselho de Administração terão os mesmos deveres e
responsabilidades dos administradores. Seção III - Da Diretoria - Artigo 22 - A Diretoria será composta por, no
mínimo, 3 (três) e, no máximo, 8 (oito) membros, acionistas ou não, residentes no País, eleitos e destituíveis pelo
Conselho de Administração, sendo 1 (um) necessariamente indicado para o cargo de Diretor Presidente e 1 (um)
necessariamente indicado para o cargo de Diretor de Relação com Investidores, podendo ainda haver 1 (um) Diretor
Administrativo Financeiro, 1 (um) Diretor Comercial, 1 (um) Diretor de Operações e os demais Diretores VicePresidentes e Diretores sem designação especial, permitida a cumulação destes cargos. Parágrafo Único - O prazo
de gestão dos membros da Diretoria é de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Artigo 23 - Aos Diretores compete o
exercício das funções gerais discriminadas neste Estatuto e daquelas que lhes forem atribuídas pelo Conselho de
Administração, mantendo entre si recíproca colaboração e auxiliando-se mutuamente no exercício de seus cargos e
funções. Parágrafo 1º - As atribuições e denominações específicas de cada um dos Diretores serão definidas pelo
Conselho de Administração. Parágrafo 2º - Nos casos de vacância, ausência, licença, impedimento ou afastamento
temporário ou definitivo, os Diretores substituir-se-ão na seguinte forma: (a) em caso de ausência ou impedimento
temporário que não decorra de uma situação de conflito de interesses do Diretor Presidente, este designará uma
pessoa para substituí-lo; e, em caso de vacância, o Conselho de Administração deverá eleger um substituto no prazo
de até 30 (trinta) dias, o qual completará o mandato do Diretor Presidente substituído; (b) em caso de ausência ou
impedimento temporário dos demais Diretores, estes serão substituídos pelo Diretor Presidente e, em caso de
vacância, o Conselho de Administração deverá eleger um substituto no prazo de 30 (trinta) dias, o qual completará o
mandato do Diretor substituído. Artigo 24 - A Diretoria se reunirá por convocação do Diretor Presidente, ou ainda por
convocação de metade dos Diretores em exercício. Parágrafo Único - O “quorum” mínimo para a instalação das
reuniões da Diretoria é de pelo menos 1/3 (um terço) de seus membros em exercício, e suas deliberações serão
tomadas por maioria de votos dos presentes. Na hipótese de empate nas deliberações de matérias sujeitas à
aprovação da Diretoria, tal matéria deverá ser submetida à aprovação do Conselho de Administração. Artigo 25 Além dos deveres e responsabilidades de que possa ser incumbida pela Assembleia Geral e pelo Conselho de
Administração, compete à Diretoria, sem prejuízo de outras atribuições legais: (i) dirigir os negócios sociais e fazer
cumprir este Estatuto; (ii) dar cumprimento ao objeto social; (iii) aprovar os planos, os programas e as normas gerais
de operação, administração e controle no interesse do desenvolvimento da Companhia, observadas as orientações
estabelecidas pelo Conselho de Administração; (iv) elaborar e apresentar à Assembleia Geral Ordinária relatório das
atividades de negócios sociais, instruindo-os com o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras legalmente
exigidos em cada exercício, bem como os respectivos pareceres do Conselho Fiscal, quando for o caso; (v) dirigir
todas as atividades da Companhia, imprimindo-lhes as diretrizes traçadas pelo Conselho de Administração e
adequadas à consecução dos seus objetivos; (vi) propor ao Conselho de Administração os planos e programas de
investimentos; (vii) autorizar a abertura e encerramento de filiais, agências, sucursais, depósitos e/ou instituir
delegações, escritórios e representações em qualquer ponto do território nacional ou no exterior; (viii) manifestar-se a
respeito dos assuntos sobre os quais o Conselho de Administração vier a solicitar apreciação específica; e (ix)
desenvolver em conjunto com o Conselho de Administração e executar o Plano de Participação nos Resultados.
Artigo 26 - Compete, em especial, ao Diretor Presidente: (a) planejar, coordenar, dirigir e administrar todas as
atividades da Companhia, exercendo as funções executivas e decisórias, ressalvadas as atividades que devam ser
desempenhadas com reporte ao Conselho de Administração ou seus comitês; (b) exercer a supervisão geral de todos
os negócios da Companhia, coordenando e orientando as atividades dos demais Diretores; (c) convocar e instalar as
reuniões da Diretoria; (d) coordenar e conduzir o processo de aprovação do orçamento anual/plurianual e do plano de
investimento e expansão junto ao Conselho de Administração; e (e) sugerir designações e respectivos candidatos
para os cargos da Diretoria da Companhia e submeter tal sugestão à aprovação do Conselho de Administração.
Artigo 27 - Compete, em especial, ao Diretor de Relação com Investidores, além das atribuições que lhe forem
conferidas pelo Conselho de Administração e demais atribuições que lhe sejam conferidas por lei ou pela
regulamentação aplicáveis: (a) representar isoladamente a Companhia perante a Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”), outras entidades de controle e outras instituições dos mercados financeiro e de capitais, nacionais e
estrangeiras; (b) prestar informações ao público investidor, à CVM, às bolsas de valores em que a Companhia tenha
seus valores mobiliários admitidos à negociação e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no
mercado de capitais, conforme legislação aplicável, no Brasil e/ou no exterior; e (c) tomar providências para manter
atualizado o registro de companhia aberta perante a CVM. Artigo 28 - Compete, em especial, ao Diretor Administrativo
Financeiro, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração: (a) exercer a gerência dos
serviços administrativos, das operações financeiras e dos riscos da Companhia; (b) participar na formulação e
execução de estratégias e planos de negócios da Companhia; e (c) gerenciar recursos humanos, administrar recursos
materiais e serviços terceirizados de sua área de competência. Artigo 29 - Compete, em especial, ao Diretor
Comercial, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração: (a) atuar na definição do
planejamento estratégico da Companhia; (b) definir e executar plano de marketing e vendas; (c) gerir a qualidade da
venda; (d) participar da definição de políticas de recursos humanos; e (e) comunicar-se primordialmente para
disseminar informações ao público de interesse da Companhia. Artigo 30 - Compete, em especial, ao Diretor de
Operações, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração: (a) estabelecer diretrizes
e operações do comércio; (b) coordenar recursos humanos e administrar recursos materiais e financeiros; (c) dirigir
operações do comércio; (d) participar de atividades de marketing; (e) implantar filiais e representações comerciais; e
(f) comunicar-se em seminários, palestras, entrevistas e em contatos e negociações comerciais com clientes e
distribuidores. Artigo 31 - Compete aos demais Diretores auxiliar o Diretor Presidente em todas as tarefas que este
lhes atribuir, exercer as atividades referentes às funções que lhes tenham sido outorgadas pelo Conselho de
Administração e praticar todos os atos necessários ao funcionamento regular da Companhia, desde que autorizados
pelo Conselho de Administração. Artigo 32 - Os Diretores representarão a Companhia ativa e passivamente, em juízo
e fora dele e perante terceiros, praticando e assinando todos os atos que obriguem a Companhia. Parágrafo 1º - Nos
atos de constituição de procuradores, a Companhia deverá ser representada por 2 (dois) Diretores, em conjunto. As
procurações em nome da Companhia deverão conter prazo de validade, com exceção daquelas para fins judiciais,
além da descrição dos poderes conferidos, os quais poderão abranger todo e qualquer ato, inclusive os de natureza
bancária. Parágrafo 2º - Para os atos que importem em aquisição, oneração ou alienação de bens, inclusive bens
imóveis, bem como os atos de constituição de procuradores para tais práticas, a Companhia deverá ser representada,
obrigatoriamente, por 2 (dois) Diretores, 2 (dois) procuradores ou 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador, em conjunto,
devendo obrigatoriamente 1 (um) deles ser o Diretor Presidente ou procurador constituído por 2 (dois) Diretores,
devendo um deles ser o Diretor Presidente. Parágrafo 3º - A Companhia se considerará obrigada quando representada:
(a) conjuntamente por 2 (dois) Diretores; (b) conjuntamente por 1 (um) Diretor e um procurador, constituído nos termos
deste Estatuto Social; (c) conjuntamente por 2 (dois) procuradores, constituídos nos termos deste Estatuto Social; ou
(d) singularmente, por um procurador ou por um Diretor, em casos especiais, quando assim for designado no respectivo
instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem. Capítulo V - Do Conselho
Fiscal - Artigo 33 - A Companhia terá um Conselho Fiscal não permanente, composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros
efetivos e igual número de suplentes. Parágrafo 1º - O Conselho Fiscal somente será instalado mediante requisição
de acionista(s) da Companhia, observada a legislação aplicável. Parágrafo 2º - O Conselho Fiscal, se instalado,
deverá aprovar seu regulamento interno, que deverá estabelecer as regras gerais de seu funcionamento, estrutura,
organização e atividades. Parágrafo 3º - A posse dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, estará
condicionada à prévia assinatura do termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória
referida no Artigo 42. Capítulo VI - Exercício Social e Demonstrações Financeiras - Artigo 34 - O exercício social
encerrar-se-á a 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado o balanço patrimonial e elaboradas as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação vigente. Artigo 35 - A Companhia poderá, a critério da Diretoria,
levantar balanços trimestrais ou semestrais. Capítulo VII - Da Destinação do Lucro - Artigo 36 - Levantado o balanço
patrimonial, serão observadas, quanto à distribuição do resultado apurado, as seguintes regras: (i) do resultado do
exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto
sobre a Renda; (ii) após deduzidas as parcelas descritas no item (a) acima, será deduzida importância a ser distribuída
a título de participação dos empregados e administradores nos resultados da Companhia, conforme determinação do

Conselho de Administração em observância ao Plano de Participação nos Resultados, nos termos e limites dos itens
“l” e “m” do Artigo 17 deste Estatuto Social; (c) os lucros remanescentes terão as seguintes destinações: (a) 5% (cinco
por cento) para o fundo de reserva legal até que atinja a 20% (vinte por cento) do capital social; (b) importâncias
destinadas à constituição de reserva para contingências, caso deliberado pela Assembleia Geral; (c) 25% (vinte e
cinco por cento) para o pagamento do dividendo obrigatório, de acordo com o Parágrafo 1º abaixo; e (d) o lucro que
não for destinado à reserva de que trata o Parágrafo 2º deste Artigo, nem retido nos termos do Artigo 196 da Lei nº
6.404/76, será distribuído como dividendo adicional. Parágrafo 1º - O dividendo obrigatório será calculado e pago de
acordo com as seguintes normas: (a) base de cálculo do dividendo será o lucro líquido do exercício diminuído das
importâncias destinadas à constituição da reserva legal e de reservas para contingências, e acrescido da reversão das
reservas de contingências formadas em exercícios anteriores; (b) o pagamento do dividendo determinado nos termos
da alínea anterior poderá ser limitado ao montante do lucro líquido do exercício que tiver sido realizado nos termos da
lei, desde que a diferença seja registrada como reserva de lucros a realizar; e (c) os lucros registrados na reserva de
lucros a realizar, quando realizados e se não tiverem sido absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes,
deverão ser acrescidos ao primeiro dividendo declarado após a realização. Parágrafo 2º - Fica criada Reserva para
Expansão, que terá por fim assegurar recursos para financiar aplicações adicionais de capital fixo e circulante e será
formada com até 100% do lucro líquido que remanescer após as destinações de que tratam as alíneas (i), (ii), e (iii)
do inciso (c) do caput, não podendo o total desta reserva ultrapassar o valor do capital social da Companhia. Parágrafo
3º - O Conselho de Administração poderá aprovar o levantamento de balanços semestrais, trimestrais ou em períodos
menores e declarar dividendos ou juros sobre o capital próprio à conta do lucro apurado em tais balanços, obedecidos
os limites legais, bem como declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou reservas. Os
dividendos ou juros sobre o capital próprio assim declarados constituirão antecipação do dividendo obrigatório.
Parágrafo 4º - A Companhia poderá pagar ou creditar juros a título de remuneração de capital próprio calculados
sobre as contas do Patrimônio Líquido, observadas a taxa e os limites definidos em lei. Artigo 37 - O montante dos
dividendos será colocado à disposição dos acionistas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data em que
forem atribuídos, podendo ser atualizados monetariamente, conforme determinação do Conselho de Administração,
observadas as disposições legais pertinentes. Capítulo VIII - Liquidação - Artigo 38 - A Companhia entrará em
liquidação nos casos legais, competindo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação, eleger o liquidante e
o Conselho Fiscal que deverá funcionar durante a liquidação, determinando-lhes a remuneração. Capítulo IX Alienação do Controle Acionário - Artigo 39 - A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por
meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que
o adquirente do controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações tendo por objeto as ações de
emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na
legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento
igualitário àquele dado ao alienante. Capítulo X - Aquisição de Participação Relevante na Companhia - Artigo 40
- Qualquer pessoa, acionista ou Grupo de Acionistas, que adquira ou se torne titular, por meio de uma única operação
ou por operações sucessivas (“Acionista Adquirente”): (a) de participação direta ou indireta igual ou superior a 25%
(vinte e cinco por cento) do total de ações de emissão da Companhia, excluídas as ações em tesouraria; ou (b) de
quaisquer outros direitos de acionistas, inclusive usufruto ou fideicomisso, sobre ações de emissão da Companhia que
representem percentual igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento) do total de ações de emissão da Companhia,
excluídas as ações em tesouraria (“Participação Relevante”), deverá realizar oferta pública de aquisição da totalidade
das ações de emissão da Companhia ou solicitar o registro junto à CVM e à B3, conforme o caso, no prazo máximo
de 30 (trinta) dias a contar da data da última transação que resultou no atingimento da Participação Relevante, com
os seguintes requisitos mínimos, observando-se o disposto na regulamentação aplicável da CVM, os regulamentos da
B3 e os termos deste Artigo (“OPA”): (a) ser dirigida indistintamente a todos os acionistas da Companhia para a
aquisição da totalidade das ações de emissão da Companhia; (b) o preço ofertado deve corresponder a, no mínimo, o
maior valor entre: (i) o Valor Econômico apurado em laudo de avaliação; (ii) o maior preço pago pelo Acionista
Adquirente nos 12 (doze) meses que antecederem ao atingimento da Participação Relevante; e (iii) 125% da cotação
unitária média ponderada das ações de emissão da Companhia durante o período de 120 (cento e vinte) pregões
anteriores à realização da OPA; e (c) ser efetivada em leilão a ser realizado na B3. Parágrafo 1º - A realização da OPA
mencionada no caput deste Artigo não excluirá a possibilidade de outra pessoa ou acionista, formular uma OPA
concorrente, nos termos da regulamentação aplicável. Parágrafo 2º - As obrigações constantes no artigo 254-A da Lei
nº 6.404/76 e do Artigo 39 deste Estatuto Social não excluem o cumprimento pelo Acionista Adquirente das obrigações
constantes neste Artigo. Parágrafo 3º - O Acionista Adquirente estará obrigado a atender às eventuais solicitações
ordinárias ou as exigências da CVM e da B3 relativas à OPA, dentro dos prazos máximos prescritos na regulamentação
aplicável. Parágrafo 4º - A obrigação de realização de OPA nos termos deste Artigo 40 não se aplica na hipótese de
uma pessoa, acionista ou Grupo de Acionistas tornar-se titular de ações de emissão da Companhia caso o atingimento
da Participação Relevante decorra: (a) de operações societárias de fusão, incorporação ou incorporação de ações
envolvendo a Companhia, (b) no caso de aquisição, via aumento de capital privado ou subscrição de ações realizada
em oferta primária por quem tenha direito de preferência ou ainda, no caso de aquisição, via aumento de capital
privado ou subscrição de ações realizada em oferta primária, em razão de o montante não ter sido integralmente
subscrito por quem tenha o direito de preferência ou que não tenha contado com número suficiente de interessados
na respectiva distribuição; e (c) nos casos de ofertas públicas de distribuição de ações (incluindo ofertas públicas de
esforços restritos). Parágrafo 5° - Para fins do cálculo do percentual de Participação Relevante, não serão computados
os acréscimos involuntários de participação acionária resultantes de cancelamento de ações em tesouraria, da
recompra de ações ou de redução do capital social da Companhia com o cancelamento de ações. Parágrafo 6º - Para
os fins do disposto neste Artigo 40, os seguintes termos terão os significados a seguir definidos: “Grupo de Acionistas”
significa o grupo de pessoas: (i) vinculadas por acordo de voto (incluindo, sem limitação, qualquer pessoa natural ou
jurídica, fundo de investimento, condomínio, carteira de títulos, universalidade de direitos, ou outra forma de
organização, residente, com domicílio ou com sede no Brasil ou no exterior), seja diretamente ou por meio de
sociedades controladas, controladores ou sob controle comum; ou (ii) entre as quais haja relação de controle; ou (iii)
sob controle comum; ou (iv) que atuem representando um interesse comum. Incluem-se dentre os exemplos de
pessoas representando um interesse comum: (a) uma pessoa titular, direta ou indiretamente, de participação societária
igual ou superior a 15% (quinze por cento) do capital social da outra pessoa; e (b) duas pessoas que tenham um
terceiro investidor em comum que seja titular, direta ou indiretamente, de participação societária igual ou superior a
15% (quinze por cento) do capital de cada uma das duas pessoas. Quaisquer joint ventures, fundos ou clubes de
investimento, fundações, associações, “trusts”, condomínios, cooperativas, consórcios, carteiras de títulos,
universalidades de direitos, ou quaisquer outras formas de organização ou empreendimento, constituídos no Brasil ou
no exterior, serão considerados parte de um mesmo Grupo de Acionistas, sempre que duas ou mais entre tais
entidades forem: (c) administradas ou geridas pela mesma pessoa jurídica ou por partes relacionadas a uma mesma
pessoa jurídica; ou (d) tenham em comum a maioria de seus administradores, sendo certo que, no caso de fundos de
investimentos com administrador comum, somente serão considerados como integrantes de um Grupo de Acionistas
aqueles cuja decisão sobre o exercício de votos em Assembleias Gerais, nos termos dos respectivos regulamentos,
for de responsabilidade do administrador, em caráter discricionário. “Valor Econômico” significa o valor da Companhia
e de suas ações que vier a ser determinado por instituição financeira de primeira linha com operações no Brasil,
mediante a utilização do método de fluxo de caixa descontado. Artigo 41 - A OPA de que trata o Artigo 40 acima
poderá ser dispensada pela Assembleia Geral observados os termos abaixo. Parágrafo 1º - A Assembleia Geral
deverá ser instalada em primeira convocação com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois
terços) do total das ações em circulação. Parágrafo 2º - Caso o quórum do parágrafo 1º não seja atingido, a Assembleia
Geral poderá ser instalada em segunda convocação, com a presença de qualquer número de acionistas titulares de
ações em circulação. Parágrafo 3º - A deliberação sobre a dispensa de realização da oferta pública de ações deve
ocorrer pela maioria dos votos dos acionistas titulares de ações em circulação presentes na Assembleia Geral,
excluídos os votos do Acionista Adquirente. Capítulo XI - Disposições Finais - Artigo 42 - A Companhia, seus
acionistas, administradores, membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver por
meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia
que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores, e
membros do Conselho Fiscal, em especial decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro
de 1976, na Lei nº 6.404/76, no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário
Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas
aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo
Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado. Artigo 43 - A Companhia
indenizará e manterá indene seus administradores, membros de comitês estatutários, conselheiros fiscais e demais
funcionários que exerçam o cargo ou função de gestão na Companhia, na hipótese de eventual dano ou prejuízo
efetivamente sofrido por tais pessoas por força do exercício regular de suas funções na Companhia, mesmo que o
beneficiário não mais exerça o cargo ou função para o qual foi eleito ou exerceu na Companhia e/ou quaisquer de suas
sociedades controladas ou coligadas (“Beneficiários”). Parágrafo 1º - A indenização somente será devida após a
utilização e apenas em caráter suplementar a eventuais coberturas de seguros de responsabilidade civil concedidos
pela Companhia e/ou quaisquer de suas sociedades controladas ou coligadas (“Seguro D&O”). Os pagamentos a
serem feitos pela Companhia deverão corresponder ao excedente do valor coberto pelo Seguro D&O e observados os
limites previstos no contrato de indenidade a ser celebrado entre a Companhia e o Beneficiário, conforme referido no
Parágrafo 4º abaixo (“Contrato de Indenidade”). Parágrafo 2º - O Contrato de Indenidade poderá prever situações de
exceção em que a Companhia faça adiantamentos aos Beneficiários, desde que o pagamento de tais adiantamentos
sejam previamente aprovados pelo Conselho de Administração e o Seguro D&O seja acionado antes do pagamento
do adiantamento pela Companhia. Parágrafo 3º - Sem prejuízo de outras situações previstas no Contrato de
Indenidade, não serão passíveis de indenização os atos praticados fora do exercício das atribuições dos Beneficiários,
em desacordo com a legislação, regulamentação ou decisões administrativas aplicáveis, o estatuto social e as políticas
e códigos, praticados fora do curso normal dos negócios, com má-fé, dolo, culpa grave ou fraude, em interesse próprio
ou de terceiros ou em detrimento do interesse social. Caso algum Beneficiário seja condenado, por decisão judicial
transitada em julgado, ou uma decisão definitiva de qualquer regulador ou órgão governamental que tenha jurisdição,
em virtude de um ato não passível de indenização, este deverá ressarcir a Companhia de todos os custos e despesas
que tenham sido por ela efetivamente pagas ou, conforme o caso, antecipadas ao Beneficiário, em decorrência da
obrigação assumida conforme o caput deste Artigo, nos termos do Contrato de Indenidade. Parágrafo 4º - As
condições da indenização objeto deste artigo deverão garantir a independência das decisões e assegurar o melhor
interesse da Companhia e serão determinadas no Contrato de Indenidade a ser aprovado pelo Conselho de
Administração e celebrado entre a Companhia e cada um dos Beneficiários. Artigo 44 - Os valores em dólares norteamericanos mencionados no presente Estatuto deverão ser utilizados exclusivamente como base de referência de
atualização monetária e deverão ser convertidos em Reais pela taxa de fechamento de venda do dólar norteamericano, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Artigo 45 - Os casos omissos serão resolvidos de conformidade
com a legislação e regulamentação em vigor, incluindo o Regulamento do Novo Mercado. Junta Comercial do Estado
do Rio de Janeiro - Certifico o Arquivamento em 07/06/2021 sob o número 00004079139. Protocolo: 00-2021/143150-8
em 31/05/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Pandemia atingiu quase 10% da receita dos clubes de futebol da Série A

I

mpactados pela pandemia de Covid-19, os
times que integraram
a Série A do Campeonato
Brasileiro na última temporada tiveram queda de
quase um décimo (9,1%)
nas receitas recorrentes entre 2019 e 2020. A
conclusão é de um estudo
da consultoria financeira
BDO, realizado com base
em demonstrativos financeiros publicados até o fim
de abril.
Segundo o estudo, receitas recorrentes não levam
em conta arrecadações
consideradas extraordinárias, como a negociação
de jogadores ou premiações. Entre 19 dos clubes
da última Série A, somente
quatro apresentaram varia-

ção positiva: os três que
subiram da Série B de
2019 (Red Bull Bragantino, Atlético-GO e Coritiba) e receberam mais
recursos em direitos de
transmissão, e o Atlético-MG pela venda parcial
do Shopping Center Diamond Mall, em Belo Horizonte. No caso do Massa Bruta, há ainda o início
da gestão da empresa de
energéticos Red Bull,
em meados de 2019. O
balanço do Sport não foi
finalizado a tempo de ser
incluído na análise.
“Diria que (a pandemia) impactou 80% dos
clubes da Série A. É uma
preocupação das gestões
para 2021, pois temos a
percepção que esse aspec-

to negativo continuará. Os
aumentos de receita foram
questões pontuais. Se você
as desconsidera, diria que
100% dos clubes perderam
receita na fonte”, avaliou
Carlos Aragaki, analista da
BDO.
Conforme Aragaki, a
pandemia impactou de maneira mais significativa três
formas de receita: bilheteria, patrocínios e programas de sócios-torcedores.
“É tudo aquilo que envolve, vamos dizer assim, o
público. A bilheteria foi
fortemente afetada. Clubes
como Flamengo, Corinthians e Palmeiras vinham
de bilheterias muito fortes,
com média de R$ 60 milhões/ano. Transformando
em números, a bilheteria

deles seria praticamente a
receita total de Coritiba,
Fortaleza, Ceará, Atlético-GO e Goiás”, descreveu o
analista.
“Muitos clubes perderam patrocínio. Em alguns
casos, pacotes de pay-per-view foram cancelados.
Ainda que, por exemplo,
na pandemia, o Campeonato Paulista tenha sido
retomado após dois meses parado, muita gente
cancelou os pacotes e demorou a voltar e alguns
sequer voltaram. O torcedor, muitas vezes, quer
o [programa de] sócio-torcedor para ir ao jogo
e ter privilégio na compra
dos ingressos. Ainda não é
a massa no Brasil que vira
sócio-torcedor para visitar

o clube ou trocar a camisa”, completou.
Considerando as receitas totais (ou seja, incluindo venda de atletas e premiações), Santos (40%),
Internacional (36%), Fortaleza (34%), Bahia (31%)
e Flamengo (30%) foram
os cinco clubes com maior
variação negativa entre
2019 e 2020. Na outra
ponta, Ceará (1%), Grêmio
(6%), Goiás (9%) e São
Paulo (10%) são os que tiveram menor queda.
Entretanto, quando se
observa somente as receitas recorrentes, o Esmeraldino se torna a equipe mais
impactada entre um ano
e outro, com redução de
56%, seguido por Athletico-PR, Fortaleza (ambos

42%), Flamengo (31%) e
Ceará (29%). Destes cinco, Furacão e Vozão conseguiram fechar 2020 no
azul.
“A conta básica é: para
fechar no azul, você tem
que ter mais receita do que
custo. É possível, mesmo
não sendo top dez de torcida ou exposição de mídia na Série A, fazer uma
gestão proativa e razoável.
Por outro lado, há clubes
que fecharam o ano com
déficit. A saída para estes
é: se não consigo aumentar a receita, terei que trabalhar para, pelo menos,
reduzir custos e dívidas,
porque se você tem um
passivo menor, tem menos
variação monetária para
pagar”, sublinhou Aragaki.
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Estado de São Paulo: Perspectiva Negativa
Fitch afirma Ratings ‘BB–’/’AA (bra)’ com perfil de risco ‘Médio a Baixo’

A

Fitch Ratings afirmou, nesta segunda-feira , os IDRs
(Issuer Default Ratings Ratings de Inadimplência
do Emissor) de Longo Prazo em Moedas Estrangeira
e Local ‘BB–’, com Perspectiva Negativa, do Estado de
São Paulo, assim como seus
IDRs de Curto Prazo em
Moedas Local e Estrangeira
‘B’. A Perspectiva Negativa reflete a Perspectiva do
soberano. A Fitch também
afirmou o Rating Nacional
de Longo Prazo ‘AA (bra)’,
com Perspectiva Estável, e
o Rating Nacional de Curto
Prazo ‘F1+’ do ente federativo.
Os ratings do Estado de
São Paulo refletem uma
combinação do perfil de
risco ‘Médio a Baixo’ com
o rating de sustentabilidade da dívida ‘bb’, de acordo
com o cenário de rating da
Fitch. Os IDRs se benefi-

ciam da elevação do perfil de crédito individual do
estado por a União ser seu
credor mais relevante. Em
dezembro de 2020, a dívida
intergovernamental representava 83% do total.
Segundo a agência de classificação de risco, a avaliação
do perfil de risco em ‘Médio
a Baixo’ reflete um risco moderadamente alto, em relação
aos pares internacionais, de a
capacidade de cobrir o serviço da dívida com o saldo
operacional se enfraquecer
inesperadamente ao longo
do horizonte da previsão
(2021–2025), seja devido a
receitas abaixo das esperadas
ou despesas acima das expectativas, ou, ainda, devido a
um aumento imprevisto dos
passivos ou das exigências do
serviço da dívida.
Robustez das receitas
A Fitch explicou em re-

latório que a estrutura de
arrecadação fiscal no Brasil
transfere para os governos
locais e regionais (GLRs)
uma grande parcela da responsabilidade de arrecadar
impostos. As transferências
constitucionais existem para compensar entes com
menor renda e baixa arrecadação. A alta dependência
em relação às transferências
é uma característica fraca
para um GLR brasileiro. As
transferências representam
apenas 8,8% das receitas
operacionais de São Paulo.
Ajustabilidade
A Fitch considera que os
GLRs brasileiros têm baixa capacidade para elevar
receitas em resposta a uma
desaceleração econômica.
A possibilidade de tributação adicional é baixa, uma
vez que as alíquotas tributárias estão próximas do

limite constitucional e um
pequeno número de contribuintes responde por grande parte da arrecadação de
impostos.
Sustentabilidade
As atribuições do Estado são moderadamente
contracíclicas. São Paulo
controla moderadamente o crescimento de suas
despesas, com as despesas
operacionais crescendo a
uma taxa ligeiramente inferior à das receitas operacionais nos últimos anos.
O ente também tem um
histórico de gestão previdenciária prudente e não
apresenta um plano de
investimentos e de novos
empréstimos considerados
agressivo.
A Constituição deixa
pouco espaço para reduzir
despesas. Como resultado,
sempre que há uma queda
imprevista de receitas, os
gastos operacionais não são

ajustados automaticamente.
Além disso, há uma elevada
parcela de custos inflexíveis
- mais de 90% relacionados a despesas obrigatórias
e comprometidas. Consequentemente, os investimentos representam menos
de 10% das despesas de São
Paulo.
Há um quadro institucional moderado de administração da dívida e da liquidez, com o governo federal
garantindo todas as dívidas
do Estado em dólares. Em
dezembro de 2020, a dívida
externa representava 10%
do total, sem concentração
significativa de vencimento.
A dívida direta com a União
representava de 83% do endividamento.
Flexibilidade de Passivos
O Governo Federal tem
estrutura para prover suporte emergencial de liquidez aos estados por meio
da extensão de vencimentos

sobre a dívida intergovernamental. Além disso, São
Paulo apresenta indicadores
de liquidez satisfatórios: as
obrigações financeiras de
curto prazo representavam
menos de 78% das posições de caixa livre, conforme calculado pelo Tesouro
Nacional (índice de liquidez
CAPAG – Capacidade de
Pagamento).
A sustentabilidade da
dívida é classificada em
‘bb’. A visão prospectiva
do cenário de rating da
Fitch indica que o índice
de payback (risco direto
líquido/saldo operacional)
— principal indicador de
sustentabilidade da dívida — atingirá 17,8 vezes
em 2025, no limite entre
as classificações ‘bbb’ e
‘bb’. A Fitch aplica, então,
um índice de substituição,
tendo em vista o índice de
cobertura do serviço da
dívida abaixo de 1,0.

Petrobras debate inovação no setor de energia
Estatal destinará R$ 22 milhões aos melhores projetos
A Petrobras vai promover, partir de terça-feira,
uma série de lives no Linkedin sobre os desafios propostos no 3º edital do Programa Petrobras Conexões
para Inovação, a maior seleção de projetos de inovação
para startups e pequenas
empresas no setor de energia. A petroleira afirma que
é a maior seleção já aberta.
A estatal é a principal
agregadora do ecossistema
de inovação em energia do
país e, neste edital, destinará
um total de R$ 22 milhões.
As selecionadas terão oportunidade de desenvolver
soluções e modelos de negócios a partir de demandas
da Petrobras, com potencial de escalar na indústria
nacional e internacional.

A companhia investirá em
projetos de até R$ 500 mil
e de até R$ 1,5 milhão, a
depender da categoria do
desafio (soft ou deep tech).
Durante as lives, os interessados em participar do
edital poderão tirar dúvidas
com especialistas da Petrobras sobre os desafios da
seleção, nas áreas de eficiência energética, tecnologia
de segurança, robótica, redução de carbono, modelagem geológica, tecnologia
de inspeção e tecnologias
digitais.
Segundo a estatal, essa
atuação em novas redes de
inovação já está rendendo frutos para a empresa e
para a sociedade. Nos dois
editais anteriores, realizados em 2019 e 2020, foram

Ambipar adquire Sabi Tech
e reforça serviços na A L
A Ambipar, empresa em
gestão ambiental, adquiriu
mais uma empresa de atendimento emergencial, dessa
vez a SABI Tech, que atua
no mercado da Colômbia.
Com a aquisição, a companhia passa a ter 14 bases estrategicamente localizadas
nas principais rotas e em
pontos com histórico de
acidentes no país.
A SABI atua há 17 anos
na prestação de serviços
com foco no atendimento a emergências ambientais no modal rodoviário.
Possui também sistema de
gerenciamento de risco e
rastreamento total dos ca-

minhões com alta tecnologia embarcada, na qual
também é líder de mercado, com 55% do Market
Share. Conta, ainda, com
61 pontos de checagem
dos caminhões ou motoristas,
estrategicamente
localizados nas principais
rodovias colombianas. A
empresa adquirida faturou
US$ 4,3 milhões em 2020.
Segundo o diretor de
Relações com Investidores
da Ambipar, Fábio Castro,
a aquisição da SABI Tech
expande geograficamente a
presença da companhia na
América do Sul, conquistando maior capilaridade.

contratadas 23 startups e
pequenas empresas para
desenvolver soluções em
parceria tecnológica com a
Petrobras. Um dos projetos
selecionados é desenvolvido pela Mogai, empresa do
Espírito Santo, que está desenvolvendo uma solução
integrada entre câmera 3D
móvel e inteligência artificial para monitoramento de
corrosão e gestão de pintura industrial. O projeto está
em fase de testes de campo,
em terra e, posteriormente,
será levado para o ambiente
das plataformas de produção. A expectativa de entrega é para o primeiro semestre de 2022.
O PhotoCoat, nome dado à tecnologia, está sendo
aperfeiçoado por meio da

interação da Petrobras com
a startup. “Nos últimos
anos, a Petrobras construiu
um complexo ecossistema
de inovação. Com o apoio
do Cenpes, que é maior
centro de pesquisas da
América Latina, com 147
laboratórios, mais de 8000
equipamentos e um corpo
técnico altamente qualificado, somos capazes de desenvolver grandes soluções
para os desafios do negócio.
O programa Conexões
para Inovação une a expertise tecnológica da companhia, que está no DNA da
empresa, com as ideias inovadoras que chegam pelas
startups. Como resultado
dessa parceria, temos uma
alquimia promissora, capaz
de acelerar a inovação e ala-

REQUERIMENTO DE LICENÇA
POSTO DE GASOLINA RIO LIMA LTDA., CNPJ 08.374.777/000128, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação – SMDEIS, através do processo nº EIS-PRO-2021/00569, Licença Ambiental
Municipal de Operação – LMO para comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, localizado na Av. Brás de
Pina, 1823, Vista Alegre, Rio de Janeiro – RJ.

COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TAXI BOTAFOGO BUSINESS LTDA
CNPJ: 07.416.492/0001-40 NIRE: 33.4.0004619-6
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Cooperativa dos Motoristas de Taxi Botafogo Business
Ltda, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social de
conformidade com o Conselho de Administração, CONVOCA os seus
27 (vinte e sete) cooperados em dia com suas obrigações sociais, para
a AGE a ser realizada em 25 de julho de 2021, na Rua do Bispo, 227
– apto 201 no bairro de Rio Comprido – Rio de Janeiro – RJ. Com a
primeira convocação às 08:00 h com a presença de 2/3 (dois terços)
dos cooperados, em segunda convocação às 09:00h com a presença
da metade mais um dos cooperados, e em terceira e última convocação
às 10:00h, com a presença mínima de dez (10) cooperados. Para
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: I- Eleição para o Conselho
de Administração, II- Eleição para o Conselho Fiscal, III- Eleição para o
Conselho de Ética e Disciplina e IV- Dissolução da Cooperativa. Rio de
Janeiro, 05 de Julho de 2021. Adelino de Araujo Oliveira – Presidente.

vancar o desenvolvimento
de produtos e tecnologias
competitivas,
agregando
mais valor para a companhia”, afirma o Diretor de
Transformação Digital e
Inovação, Nicolás Simone.
Seleção
Realizado em parceria
com o Sebrae, o edital está com inscrições abertas
até 1 de agosto. Além do
investimento financeiro para o desenvolvimento das
soluções tecnológicas, as
startups vencedoras irão
interagir com o corpo técnico da Petrobras, receberão capacitação empresarial
para posicionamento de
mercado e estruturação de
planos de negócios, além

da participação em Demo
Days com as tecnologias
desenvolvidas. O projeto
poderá ser selecionado para
uma etapa de implantação e
teste piloto na Petrobras ou
em qualquer outra empresa.
Programação das lives:
6/7 (18h) - Desafios
de Tecnologias Digitais
7/7 (18h) - Desafios de
Tecnologias Digitais e Modelagem aplicadas à Exploração, Reservatórios e
Elevação e Escoamento
8/7 (18h) - Desafios de Robótica, Inspeção, Segurança, Redução de Carbono e
Eficiência Energética
Inscrição no link: https://www.worldlabs.org/
opportunity/petrobras-conexoes-para-inovacao-modulo-startups/about.

SMARTCOAT – SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº: 09.122.486/0001-05 - NIRE: 33.3.0032943-9
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas da SMARTCOAT – SERVIÇOS EM
REVESTIMENTOS S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária (“AGE”), a ser realizada virtualmente, nos termos do disposto na
Instrução Normativa nº 79, do Departamento de Registro Empresarial e Integração
(“DREI”), às 10:00 (dez) horas do dia 15 de julho de 2021, a fim de deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aprovar a emissão de ações no valor total de
R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), todas nominativas e sem valor
nominal, e consequente aumento do capital social da Companhia, a serem integralizadas mediante a capitalização do crédito oriundo do “Contrato Particular de
Mútuo Financeiro”, celebrado em 18 de setembro de 2017, entre a acionista Priner
Serviços Industriais S.A. e a Companhia (“Aumento de Capital”). O Aumento de
Capital poderá ser homologado parcialmente, desde que atingido o valor mínimo
de subscrição de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais); e (ii) Homologar, total
ou parcialmente, o Aumento de Capital, com a consequente alteração do Artigo 5º
do Estatuto Social da Companhia, para refletir o novo valor do capital social e o número de ações em que ele passará a estar dividido. Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, poderão participar da AGE virtualmente, através do
acesso gratuito à plataforma de videoconferência “Microsoft Teams”, sendo que os
documentos e informações obrigatórias estarão à disposição dos acionistas para
consulta na sede da Companhia ou por meio do e-mail ri@priner.com.br. Para
participação na AGE, por meio da plataforma “Microsoft Teams”, os acionistas
devem enviar uma solicitação à Companhia pelo e-mail indicado neste Edital de
Convocação, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação
ao horário marcado para o início da AGE, acompanhada de toda a documentação
necessária, conforme mencionada abaixo. Uma vez recebida a solicitação e verificada a documentação fornecida, a Companhia enviará ao acionista os dados para
a sua participação por meio da plataforma ora referida. Será necessário que os
acionistas apresentem documentos para comprovar sua identidade e qualidade
de acionistas, para que sejam admitidos à AGE. O acionista pessoa jurídica deverá
estar representado por seu representante legal. Observadas as restrições legais,
os acionistas poderão ser representados na AGE por mandatário, devendo, neste
caso, ser apresentados ainda o instrumento de mandato e o comprovante de identidade do mandatário. Rio de Janeiro, 05 de julho de 2021. A Diretoria
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Vale apresenta plano de
descaracterização de barragens
Empresa fará remoção de rejeitos com equipamentos não tripulados

A

Vale iniciará a realização de atividades
com equipamentos
não tripulados (sem pessoas) para a remoção de
rejeitos das barragens B3/
B4, da Mina de Mar Azul,
em Nova Lima (MG), e Sul
Superior, da Mina Gongo
Soco, em Barão de Cocais
(MG). Segundo a mineradora, que fez o comunicado nesta segunda-feira, as
ações foram analisadas e
aprovadas pelo auditor técnico do Ministério Público,
além de todo corpo de consultores externos contratados pela empresa para elaboração dos projetos.
Nos últimos anos, a Vale
esteve envolvida em graves
acidentes com queda de
barragens que vitimaram
dezenas de pessoas. Em
2019, o rompimento da barragem B1, da Vale, na mina
Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG) deixou, ao
menos, 270 pessoas mortas
e outras onze desaparecidas. Foram 12 milhões de
metros cúbicos de rejeitos
despejados.
Sobre a remoção de rejeitos em Minas, a Vale informou que as descaracterizações dessas barragens,
atualmente em nível 3 do
Plano de Ação de Emergência em Barragem de Mineração (PAEBM) são processos complexos. “Ciente
de que qualquer intervenção pode representar incre-

mentos de riscos, a empresa
já realizou diversas ações
preventivas, entre as quais a
retirada de todos os moradores das respectivas Zonas
de Autossalvamento (ZAS)
e a construção de Estruturas de Contenção a Jusante
nos dois territórios”, destacou a mineradora.
Na Sul Superior, a remoção terá início com a coleta
de amostras, que tem o objetivo de ampliar o conhecimento sobre as características do material disposto
no reservatório, para aprimoramento da segurança
e das técnicas que serão
usadas durante o processo
de descaracterização, além
de subsidiar estudos para
definir os níveis de controle de vibração. Também
serão abertos canais para
melhorar o escoamento de
água da estrutura, evitando
o acúmulo no reservatório,
principalmente durante o
período chuvoso.
Na barragem B3/B4, a
remoção dos rejeitos será
feita concomitantemente
com a conclusão da retirada parcial de uma pilha de
estéril no local, de onde já
foram retirados 350 mil
metros cúbicos de material
desde novembro de 2020.
Ressalta-se que todas as atividades realizadas e programadas nas duas barragens
serão integralmente executadas com equipamentos
não tripulados, operados

de forma remota e segura
a partir de uma central de
controle fora das estruturas.
Todas as ações foram comunicadas à auditoria técnica do Ministério Público de
Minas Gerais e aos órgãos
competentes.
Diante da complexidade
e dos riscos do processo
de descaracterização dessas
estruturas, a Vale informa
possuir um rigoroso controle de todas as ações implementadas com o objetivo de garantir a segurança
dos trabalhadores e das
pessoas que vivem em comunidades próximas. Além
disso, a Vale também está
estudando medidas adicionais para minimizar eventuais impactos residuais aos
corpos hídricos a jusante
das contenções.
De acordo com a Vale,
empresas especialistas, independentes da projetista e
da construtora, analisaram e
certificaram que as estruturas são estáveis e, portanto,
conferem segurança às comunidades localizadas abaixo delas. A auditora técnica
do Ministério Público de
Minas Gerais também ratificou a estabilidade das contenções.
“Como parte do controle de riscos, as barragens
seguem sendo monitoradas
de forma permanente pelo
Centro de Monitoramento
Geotécnico (CMG). Em
caso de necessidade, as ati-

vidades serão suspensas para as devidas avaliações. As
ações seguem todos os cuidados e medidas de prevenção à Covid-19”, informou
a mineradora.
Descaracterização
Desde 2019, cinco estruturas da Vale foram completamente descaracterizadas e reintegradas ao meio
ambiente. A primeira foi a
8B, na mina de Águas Claras, em Nova Lima, ainda
em 2019, seguida por três
estruturas no Pará. A descaracterização do dique Rio
do Peixe, em Itabira, também está concluída e a próxima a ser completamente
descaracterizada será a barragem Fernandinho, também em Nova Lima (MG).
A Vale (VALE3) registrou lucro líquido de US$
5,546 bilhões no primeiro
trimestre de 2021, uma alta
de 2.220% ante o lucro de
US$ 239 milhões apresentado um ano antes. Em relação ao quarto trimestre de
2020, a alta foi de 650%.
Até o fim de março, a
mineradora atingiu uma capacidade de produção anual
de 327 milhões de toneladas, um aumento de 5 milhões de toneladas. A projeção é que até o fim do ano,
a mineradora tenha uma
capacidade de produção de
350 milhões de toneladas
anuais.

Duas ferrovias tiveram boas avaliações ambientais
A Vale reportou, nesta
segunda-feira que a Estrada
de Ferro Carajás, cruza os
estados do Maranhão e Pará; e a Estrada de Ferro Vitória a Minas, administradas
pela mineradora, receberam
as melhores avaliações ambientais entre as ferrovias
brasileiras, de acordo com a
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
O Índice de Desempenho
Ambiental (IDA) é aplicado
pelo órgão federal responsável pela concessão, fiscalização e regulação das ferrovias brasileiras. A Estrada de
Ferro Carajás obteve a pontuação 0,83 em uma escala
de 0 a 1. Na sequência, está

a Estrada de Ferro Vitória a
Minas, com 0,81.
Pelo segundo ano consecutivo, as duas ferrovias
têm o melhor desempenho.
Para o gerente-executivo
de Meio Ambiente da Vale,
Bruno Ferraz, o resultado
reflete os esforços da empresa pela relação sustentável com os territórios onde
atua. “Estamos atentos a
cada etapa do processo,
utilizando tecnologia e buscando soluções inovadoras
para aprimorar nossos controles ambientais. Também
desenvolvemos um trabalho de diálogo com as comunidades visando ampliar
as ações de conservação

ambiental”, diz.
O indicador ambiental é
formado a partir de quesitos como correta destinação de resíduos; reuso de
água; controle de emissões;
eficiência energética; relacionamento com moradores de cidades vizinhas às
ferrovias; e iniciativas de
conservação do meio ambiente.
Entre as ações desenvolvidas pelas duas ferrovias
estão segregação de resíduos sólidos, reaproveitamento de água da chuva e
sistemas de tratamento de
efluentes, aplicação de polímeros supressores de poeira nas cargas, além de moni-

toramento automatizado da
qualidade do ar.
A Estrada de Ferro Vitória a Minas recebeu a
primeira locomotiva 100%
elétrica, movida a bateria,
da mineração brasileira, que
está em operação no pátio
de manobras na Unidade
Tubarão. “A locomotiva é
parte do Programa PowerShift, que tem o objetivo de
substituir a matriz energética por fontes limpas, dentro do compromisso de ser
uma empresa carbono neutra, reduzindo e compensando as emissões de gases
do efeito estufa até 2050”,
destacou comunicado da
Vale.

BNDES faz nova chamada para startups e empreendedores
Será lançada nesta terçafeira a chamada de startups
e empreendedores para a
segunda edição do BNDES
Garagem, programa de aceleração do banco, que pela
primeira vez será exclusivamente voltado a empre-

endimentos com impacto
socioambiental. O BNDES
Garagem é realizado em
parceria com o Consórcio
AWL (Artemisia, Wayra e
Liga Ventures).
Durante a Semana de
Impacto BNDES, nomes

de destaque do mercado
privado e do governo debaterão a importância da
inovação em empresas e
do empreendedorismo no
setor público como instrumentos para promover impacto socioambiental posi-

tivo no Brasil.
Devido às restrições de
contato interpessoal impostas pela pandemia, o anúncio se dará por meio de uma
live no canal do BNDES
no Youtube (https://www.
youtube.com/BNDES).

Repactuação
das parcelas de
empréstimos consignados

A

Comissão de Defesa dos Direitos
da Pessoa Idosa
da Câmara dos Deputados
aprovou proposta que prevê a repactuação das parcelas de empréstimos consignados com vencimento
entre 20 de março de 2020
e 31 de dezembro de 2021,
mantidas as condições –
salvo se as novas sejam
favoráveis ao mutuário. A
proposta tramita em caráter
conclusivo e ainda será analisada pelas comissões de
Seguridade Social e Família;
de Finanças e Tributação; e
de Constituição e Justiça e
de Cidadania.
O substitutivo foi apresentado pelo relator no
colegiado, deputado Fábio
Trad (PSD-MS), ao Projeto de Lei 1160/20, do
deputado Darci de Matos
(PSD-SC), e cinco apensados. “As propostas caminham em boa direção, já
que grande parte da população necessitou recorrer
ao crédito na pandemia”,
disse Trad.
“As prestações dos empréstimos consignados, por
já virem descontadas em
folha de pagamento, têm
onerado o orçamento familiar de muitos brasileiros,
especialmente os idosos,
que são particularmente

atraídos para essa modalidade de crédito”, continuou
o relator, ao defender a repactuação.
Segundo a Agência Câmara de Notícia, o substitutivo aprovado insere dispositivos na Lei 14.131/21,
que ampliou de 35% para
40% a parcela dos rendimentos passível de consignação, desde que 5% sejam
destinados exclusivamente
para pagamento da fatura
ou saque no cartão de crédito. A lei também prevê
suspensão de pagamentos
por 120 dias.
Público
A repactuação poderá ser
feita por trabalhadores assalariados, empregados públicos,
servidores civis e militares,
além dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e
dos regimes públicos.
O projeto original de
Darci de Mattos suspendia
o pagamento de empréstimos consignados por até 90
dias após a vigência do estado de calamidade pública
reconhecido pelo Congresso Nacional em decorrência
da pandemia de Covid-19.
O decreto legislativo expirou em 31 de dezembro
último.

Fortalecimento do setor
de concessão de rodovias
A B3, a bolsa do Brasil,
e a Associação Brasileira
de Concessionárias de Rodovias (ABCR) assinaram
protocolo de intenções com
o objetivo de fomentar atividades em prol do fortalecimento do ambiente de
parceria e de investimentos
no setor de concessão de
rodovias.
Com o acordo, a B3,
em conjunto com a ABCR, será possível dar mais
um passo no sentido de
se consolidar como incentivadora e promotora
da agenda de desenvolvimento do país, a partir de
projetos que ampliarão os
investimentos privados no
setor de infraestrutura.
Desde 2010, foram mais
de 100 leilões realizados na
B3. No setor de rodovias,
cerca de 10 mil quilômetros
foram concessionados em
pelo menos 9 estados brasileiros. A B3 atua desde 1995
oferecendo infraestrutura
completa para a realização
de leilões públicos e privados no país.
“Como bolsa, nosso
compromisso é o de fomentar e viabilizar bons
negócios, que gerem resultados para a sociedade. No
caso dos projetos de infraestrutura, a B3, ao proporcionar um ambiente qualificado para que os bons
projetos encontrem bons
investidores, contribui pa-

ra a consolidação modelos
mais eficientes e que ofereçam melhores resultados
para os usuários dos serviços públicos. Além disso,
os investimentos em infraestrutura contribuem para
a geração de renda, empregos e qualidade de vida de
toda a população”, afirma
Guilherme Peixoto, Superintendente de Processos
Licitatórios da B3.
“A ABCR vem buscando
construir parcerias com entidades que agreguem valor e
contribuem para um debate
transparente e republicano
voltado para o fortalecimento de programas de concessão de rodovias à iniciativa
privada”, comenta Marco
Aurélio Barcelos, diretorpresidente da ABCR. “Sem
dúvida, a B3 é um dos fóruns
mais apropriados para esse
tipo de reflexão”. De acordo com Peixoto, o protocolo
de intenções firmado com a
ABCR mostra a disposição
da B3 em ampliar os mecanismos de fomento ao setor
de infraestrutura.
Para além dos serviços
de assessoria técnica especializada a leilões, a B3 está
sempre aberta a promover
novas iniciativas que contribuam para ampliar com
qualidade técnica e transparência o ambiente de negócios, o diálogo entre os diversos players e o ambiente
de parcerias.
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CELEO REDES TRANSMISSÃO E RENOVÁVEIS S.A.
CNPJ nº 30.700.656/0001-88
Relatório da administração - 1. Mensagem da administração: A administração da Celeo Redes Transmissão e
Renováveis 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 demonstrações financeiras
(controladora e consolidado) referente ao exercício findo em 31/12/2020, acompanhadas do relatório dos auditores
independentes. 2. A Companhia: A Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“Companhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 07/05/2018 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro. 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 31/12/2019 e 2018 a Celeo Redes Brasil S.A. (“Celeo Redes”) possui 100% de participação na Companhia. 2.1 Controladas - As controladas (também definidas como “Grupo” quando mencionadas em conjunto com a
Companhia) são concessionárias de transmissão e geração de energia. Todas as empresas estão estabelecidas na
cidade do Rio de Janeiro.
% de participação
Segemento 2020 e 2019
Celeo São João do Piauí FV I S.A. (“SJP I”)
(a)
Geração
100%
Celeo São João do Piauí FV II S.A. (“SJP II”)
(a)
Geração
100%
Celeo São João do Piauí FV III S.A. (“SJP III”)
(a)
Geração
100%
Celeo São João do Piauí FV IV S.A. (“SJP IV”)
(a)
Geração
100%
Celeo São João do Piauí FV V S.A. (“SJP V”)
(a)
Geração
100%
Celeo São João do Piauí FV VI S.A. (“SJP VI”)
(a)
Geração
100%
Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S.A. (“Serra de Ibiapaba” ou “SITE”) (b) Transmissão
100%
3. Principais acontecimentos no exercício: (a) Geração - (a.1) 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). (a.2) Financiamento - Durante o exercício, as Geradoras
receberam o montante de R$ 44.200 mil referente ao contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil.
Em virtude do cenário de pandemia, em 2020 as Geradoras foram enquadradas no Programa de Repactuação Emergencial do BNB que suspendeu o pagamento dos juros durante o exercício de 2020. As Geradoras realizaram apenas
o pagamento dos juros de março de 2020. (a.1) Sinistro no parque fotovoltaico - Em julho de 2020 ocorreu um

incêndio nos transformadores de evacuação de energia das usinas no parque fotovoltaico, ocasionando a paralização
temporária das suas atividades. As Geradoras possuem 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. (b) Transmissão - (b.1) - Operação comercial - Em março de 2020,
os trechos da subestação (SE) Acaraú II, SE Acaraú III e da linha de transmissão (LT) 230kV Acaraú II – Acaraú III
entraram em operação comercial. Conforme contrato de concessão, a entrada em operação comercial completa da
linha de transmissão tem previsão para março de 2023. A receita referente a essa entrada em operação equivale a
aproximadamente 12% da receita prevista no contrato de concessão. (b.2) Notas promissórias - Em dezembro de
2020 a Serra de Ibiapaba liquidou a totalidade das notas promissórias no valor total de R$ 400.266 mil, sendo os R$
380.000 mil de principal e R$ 20.266 mil de juros. (b.3) Debêntures - A Serra de Ibiapaba emitiu debêntures no dia
15/11/2020 destinados à implantação do sistema de transmissão. O valor total captado foi de R$ 116.000 e o recurso
foi desembolsado no dia 11/12/2020. Sobre o saldo principal da dívida incidem juros de Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) + 5,90% ao ano. Os juros remuneratórios das debêntures serão pagos semestralmente.
O primeiro pagamento dos juros remuneratórios será realizado no dia 15/05/2021 e o último será efetuado na data
de vencimento em 15/11/2040. (b.4) Financiamento - No dia 22/08/2019 a Serra de Ibiapaba assinou contrato de
financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. no valor total de R$ 646.000 mil destinados à implantação
do sistema de transmissão da Companhia. O primeiro desembolso, no valor de R$ 327.749 mil foram realizados em
28/09/2020 e o segundo no valor de R$ 190.000 mil foi realizado 27/11/2020. 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, bem como praticar todo e qualquer ato de gestão no interesse da Companhia. (b) Fiscal - O
Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por 3 (três) membros e por igual número de suplentes. O Conselho
Fiscal somente será instalado nos exercícios sociais em que for convocado mediante deliberação dos acionistas, conforme previsto em lei. 5. Declaração da Diretoria: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, os membros
da diretoria, declaram que revisaram, discutiram e concordam acerca das demonstrações financeiras (controladora e
consolidado) da Companhia e com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras (controladora e consolidado) para o exercício findo em 31/12/2020.

Balanços patrimoniais (controladora e consolidado) Em 31 de dezembro - (em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Nota
2020
2019
2020
2019
Caixa e equivalentes de caixa
8
33
13
48.360
29.973
Títulos e valores mobiliários
9 (i)
32.371
191.482
Contas a receber, concessionárias e permissionárias
10
13.111
Impostos e contribuições a recuperar
12
12
2.228
1.094
Ativo de contrato
11
69.382
Outros ativos
2
1
1.279
2.297
Total do ativo circulante
47
27
166.731
224.846
Títulos e valores mobiliários
9 (ii)
23.470
8.615
Ativo de contrato
11
- 1.228.596
479.399
Adiantamento para futuro aumento de capital
31 (a.2)
67.142
66.212
Total do realizável a longo prazo
67.142
66.212 1.252.066
488.014
Direito de uso
12 (a)
5.687
5.554
Investimentos
13 (a)
676.779
374.090
Imobilizado
14
789.603
654.101
Total do investimento + imobilizado
676.779
374.090
795.290
659.655
Total do ativo não circulante
743.921
440.302 2.047.356 1.147.669
Total do ativo
743.968
440.328 2.214.087 1.372.515
Fornecedores
15
15
47
164.920
98.929
Financiamentos e notas promissórias
16
12.283
884
Debêntures
17
614
Passivo de arrendamento
12 (b)
538
538
Impostos e contribuições a recolher
18
1
1
12.569
4.125
PIS e COFINS diferidos
19
6.049
Encargos setoriais
338
Outros passivos
122
2.051
Total do passivo circulante
138
48
199.362
104.476
Financiamentos e notas promissórias
16
881.673
701.343
Debêntures
17
109.003
Passivo de arrendamento
12 (b)
5.690
5.437
PIS e COFINS diferidos
19
113.322
43.701
Imposto de renda e contribuição social diferidos
20
144.040
60.306
ICMS a recolher
21
17.167
16.972
Adiantamento para futuro aumento de capital
31 (b)
486.536
324.066
486.536
324.066
Total do passivo não circulante
486.536
324.066 1.757.431 1.151.825
Total dos passivos
486.674
324.114 1.956.793 1.256.301
Capital social
23 (a)
110.033
110.033
110.033
110.033
Reserva de lucros
20 (b)
147.261
6.181
147.261
6.181
Total do patrimônio líquido
257.294
116.214
257.294
116.214
Total do passivo e patrimônio líquido
743.968
440.328 2.214.087 1.372.515

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
(controladora e consolidado) Exercícios findos em 31 de dezembro - (em milhares de Reais)
Controladora e Consolidado
Reserva de lucros
Lucros
Capital
Lucros Retenção (prejuízos)
Nota Social Legal a realizar lucros acumulados Total
Saldo em 31 de dezembro de 2018
700
(425)
275
Aumento de capital
23 (a)
1.000
1.000
Aumento de capital com
emissão de novas ações
23 (a) 108.333
- 108.333
Lucro líquido do exercício
6.606
6.606
Reserva legal
23 (b)
310
(310)
Reserva de lucros a realizar
23 (b)
1.468
(1.468)
Reserva de retenção de lucros
23 (b)
4.403
(4.403)
Saldo em 31 de dezembro de 2019
110.033
310
1.468
4.403
- 116.214
Lucro líquido do exercício
141.080 141.080
Reserva legal
23 (b)
- 7.055
(7.055)
Reserva de lucros a realizar
23 (b)
33.506
(33.506)
- 100.519
(100.519)
Reserva de retenção de lucros
23 (b)
110.033 7.365
34.974 104.922
- 257.294
Saldo em 31 de dezembro de 2020

Demonstrações do resultado (controladora e consolidado)
Exercícios findos em 31 de dezembro - (em milhares de Reais)
Controladora
Nota
2020
2019
Receita operacional líquida
24
Pessoal
Material
Serviços de terceiros
Compra de energia
25
Tarifa de uso do sistema de transmissão
26
Depreciação
14
Custo de construção
27
Outros
Custos operacionais
Lucro bruto
Serviços de terceiros
28
(102)
(91)
Arrendamentos - depreciação
Doações
Outros
(2)
(15)
Despesas operacionais
(104)
(106)
Resultado antes das despesas financeiras
(104)
(106)
Receitas financeiras
37
Despesas financeiras
(5)
(219)
Despesas financeiras líquidas
29
(5)
(182)
Resultado de equivalência patrimonial
13 (a)
141.189
6.894
Resultado antes dos impostos
141.080
6.606
Imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Imposto de renda e contribuição social
30
Lucro líquido do exercício
141.080
6.606
Resultado por ação
Resultado por ação - básico e diluído (em R$)
1,28
0,06

Consolidado
2020
2019
823.499
159.943
(291)
(24)
(338)
(42.605)
(8.123)
(17.847)
(482.952) (143.676)
(2.051)
(554.231) (143.676)
269.268
16.267
(1.087)
(622)
(169)
(162)
(1.208)
(483)
(370)
(2.947)
(1.154)
266.321
15.113
3.217
2.853
(42.465)
(6.693)
(39.248)
(3.840)
227.073
11.273
(2.259)
(23)
(83.734)
(4.644)
(85.994)
(4.667)
141.080
6.606
1,28

0,06

Demonstrações do resultado abrangente (controladora e consolidado)
Exercícios findos em 31 de dezembro - (em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Lucro líquido do exercício
141.080
6.606
141.080
6.606
Outros resultados abrangentes
Lucro líquido do exercício
141.080
6.606
141.080
6.606
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
1 Contexto operacional: A Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“Companhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 07/05/2018 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro. 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 Brasil S.A. (“Celeo Redes”). O Grupo apresenta
capital circulante negativo de R$ 32.631 em 31/12/2020 devido, principalmente, ao sinistro ocorrido nas Geradoras.
Em decorrência da indisponibilidade da operação, as Geradoras suspenderam 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, as Geradoras foram
enquadradas no Programa de repactuação emergêncial do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) e tiveram o pagamento dos juros suspensos durante o exercício de 2020. Adicionalmente, o Grupo conta com o aporte de capital dos
acionistas para a operacionalização do negócio. 1.1 Controladas - As controladas (também definidas como “Grupo”
quando mencionadas em conjunto com a Companhia) são concessionárias de transmissão e geração de energia.
Todas as empresas estão estabelecidas na cidade do Rio de Janeiro.
% de participação
Segemento 2020 e 2019
Celeo São João do Piauí FV I S.A. (“SJP I”)
(a)
Geração
100%
Celeo São João do Piauí FV II S.A. (“SJP II”)
(a)
Geração
100%
Celeo São João do Piauí FV III S.A. (“SJP III”)
(a)
Geração
100%
Celeo São João do Piauí FV IV S.A. (“SJP IV”)
(a)
Geração
100%
Celeo São João do Piauí FV V S.A. (“SJP V”)
(a)
Geração
100%
Celeo São João do Piauí FV VI S.A. (“SJP VI”)
(a)
Geração
100%
Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S.A. (“Serra de Ibiapaba” ou “SITE”) (b) Transmissão
100%
(a) Geração - (a.1) Contexto operacional - As geradoras foram constituídas no dia 11/04/2018 e têm por objeto social
a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem como a manutenção de redes de transmissão.
(a.2) Outorga - As Geradoras foram vencedoras no Leilão nº 001/2018 e firmaram contrato de Outorga (“Contrato”)
com o Ministério de Minas e Energia em 18 de setembro de 2018. O contrato tem como objetivo a implantação e exploração da Central Geradora Fotovoltaica. 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 destina-se a comercialização na modalidade de Produção Independente de Energia Elétrica. O Contrato prevê a implementação do sistema de transmissão de interesse restrito
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 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. (a.1) Sinistro no parque fotovoltaico - Em julho de 2020 ocorreu um incêndio nos transformadores de evacuação de energia das usinas no parque fotovoltaico, ocasionando a paralização temporária das suas atividades. As Geradoras possuem 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. (b) Transmissão - (b.1) Contexto operacional - No dia 15/12/2017 a Celeo Redes sagrou-se vencedora do lote 2 do leilão nº 02/2017 promovido pela
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). A Receita Anual Permitida (RAP) ofertada foi de R$ 85.271 e o empreendimento está localizado no Estado do Piauí e do Ceará. A Celeo Redes constituiu a empresa Serra de Ibiapaba
em 12/01/2018 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro. O Contrato de concessão (“Contrato”) foi assinado
no dia 08/03/2018 e tem vigência de 30 anos, com o seu vencimento no dia 08/03/2048. No dia 01/11/2019 a Companhia emitiu novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal no valor total de R$ 108.333. A Celeo Redes
adiquiriu essas novas ações e em contrapartida transferiu o controle acionário da Serra de Ibiapaba. A Serra de Ibiapaba entrou parcialmente em operação em março de 2020 com os trechos SE A Acaraú II, SE Acaraú III e LT 230kV
Acaraú II – Acaraú III e a entrada em operação comercial de toda a infraestrutura, conforme contrato de concessão,
está prevista para março de 2023. Durante esta fase de operação parcial, a Companhia dependerá dos aportes de
capital de seu acionista e/ou de financiamento obtido junto às instituições financeiras, até o momento que passe a
gerar seus próprios fluxos de caixa operacionais. Portanto, as demonstrações financeiras devem ser lidas nesse contexto. A Serra de Ibiapaba encontra-se em fase de construção da sua linha de transmissão, e conforme contrato de
concessão, tem previsão de entrar em operação comercial na sua totalidade em março de 2023. (b.2) Contrato de
concessão - O contrato de concessão Nº 02/2018 tem como objetivo a construção, operação e manunteção das
instalações de transmissão, nos estados do Piauí e Ceará, compostas pela: (i) linha de transmissão Parnaíba III –
Tianguá II, em 500 kV, circuito simples, com extensão aproximada de 111 km, com origem na Subestação Parnaíba III
e término na Subestação Tianguá II; (ii) linha de transmissão Acaraú II – Acaraú III, em 230kV, circuito duplo, primeiro
e segundo circuitos, com origem na Subestação Acaraú II e término na Subestação Acaraú III; (iii) Linha de Transmissão Ibiapina II – Tianguá II, em 230 kV, circuito duplo, primeiro e segundo circuitos, com origem na Subestação Ibiapina II e término na Subestação Tianguá II; (iv) Linha de Transmissão, em 230kV, Ibiapina II – Piripiri, circuito simples,
segundo circuito, com origem na Subestação Ibiapina II e término na Subestação Piripiri; (v) linha de Transmissão
Piripiri – Teresina III, em 230kV, circuitos simples, primeiro circuito; (vi) SE Parnaíba III, novos pátios 500/230-13,8kV
(6+1R)2 x 200 MVA, 230/138kV 2 x 150 MVA; pela SE Acaraú III, novos pátios 500/230-13,8kV, (6+1R) x 250 MVA;

Demonstrações dos fluxos de caixa (controladora e consolidado)
Exercícios findos em 31 de dezembro - (em milhares de Reais)
Controladora
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Nota
2020
2019
Lucro líquido do exercício
141.080
6.606
Ajustes para:
- Imposto de renda e contribuição social diferidos
- PIS e COFINS diferidos
- Ativo de contrato - remuneração
- Juros e correção monetária sobre financiamentos
- Juros sobre arrendamento
12 (b)
- Depreciação
- Resultado de equivalência
13 (a) (141.189)
(6.894)
- Depreciação - direito de uso
12 (a)
(109)
(288)
Variações em:
- Títulos e valores mobiliários
- Contas a receber, concessionárias e permissionárias
- Ativo de contrato - recebimentos
11
- Impostos e contribuições a recuperar
(12)
- Outros ativos
(1)
(1)
- Fornecedores
(32)
21
- Impostos e contribuições a recolher
- Encargos setoriais
- ICMS a recolher
- Outros passivos
122
- Financiamento - pagamento de juros
16 (b)
- Nota promissória - pagamento de juros
16 (b)
Caixa proveniente (utilizado) atividades operacionais
(20)
(280)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Títulos e valores mobiliários
Ativo de contrato - construção
11
Imobilizado
14
Caixa e equivalentes de caixa adquirido da controlada (SITE)
Caixa utilizado nas atividades de investimento
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital
1.000
Financiamento - captação
16 (b)
Debêntures - captação
17
Nota promissória - liquidação
Mútuo - captação
31 (d)
Mútuo - liquidação
31 (d)
Arrendamento - pagamento
12 (b)
Aumento de capital na Serra de Ibiapaba
13 (a) (161.500)
Adiantamento para futuro aumento
de capital - nas controladas
31 (a)
(930) (304.070)
Adiantamento para futuro aumento
de capital - pela controladora
31 (b)
162.470
293.217
Caixa proveniente (utilizado) atividades de financiamento
40
(9.853)
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa
20
(10.133)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
13
10.146
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
33
13

Consolidado
2020
2019
141.080
6.606
83.734
75.670
(8.966)
46.484
627
17.847
169
356.645

4.644
15.593
5.071
607
162
32.683

159.111
(13.111)
10.184
(1.133)
1.017
50.877
8.444
338
195
2.051
(7.707)
(20.266)
546.645

(191.482)
(1.089)
(1.346)
81.646
4.074
16.972
(1.018)
(59.560)

(14.855)
(819.797)
(153.349)
(988.001)

(8.615)
(175.536)
(627.798)
272.338
(539.611)

561.949
116.000
(380.000)
(676)
-

317.312
103.781
(106.077)
(647)
-

-

-

162.470
459.743
18.387
29.973
48.360

293.217
607.586
8.415
21.558
29.973

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
(vii) Conexões de unidades de transformação; (viii) entradas de linha, interligações de barras, barramentos, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle,
telecomunicação, administração e apoio. (b.3) Receita anual permitida (RAP) - A RAP estipulada no contrato de
concessão para a Companhia foi de R$ 85.271. A Resolução Homologatória nº 2.725, de 14/07/2020, estabeleu a
RAP da Companhia para o ciclo 2020-2021 em R$ 12.701, referente ao trecho da entrada em operação parcial. A
Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) revisará a Receita Anual Permitida (“RAP”) da Companhia, durante
o período da concessão, em intervalos periódicos de 5 (cinco) anos. A RAP da Companhia é reajustada em cada ciclo
(anual) pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”). 2 Base de preparação: Declaração de conformidade
- As demonstrações financeiras (controladora e consolidado) foram preparadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). A emissão das demonstrações financeiras (controladora e consolidado) foi autorizada
pela diretoria em 24/06/2021. Detalhes sobre as principais políticas contábeis da Companhia estão apresentadas na
nota explicativa 6. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras (controladora e consolidado), 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 (controladora e consolidado) estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional do Grupo. 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 (controladora e consolidado), a Administração utilizou julgamentos e estimativas
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 premissas são revisadas de forma contínua. As
revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. (a) Nota explicativa 11 - Ativo de contrato -A estimativa do valor do ativo contrato, da receita de construção da infraestrutura, da receita de operação e manutenção e da
receita de remuneração envolve o uso de premissas tais como: taxa de inflação de longo prazo, margem de operação
e manutenção (O&M), margem de construção, e a taxa de financiamento. O reconhecimento do ativo de contrato requer o exercício de julgamento significativo sobre o momento em que a Companhia obtém o controle do ativo. A
mensuração do progresso da Companhia em relação ao cumprimento da obrigação de desempenho satisfeita ao
longo do tempo requer também o uso de estimativas e julgamentos significativos pela Administração para estimar os
esforços ou insumos necessários para o cumprimento da obrigação de desempenho, tais como materiais e mão de
obra, margens de lucros esperadas em cada obrigação de desempenho identificada e as projeções das receitas esperadas. Por se tratar de contrato de longo prazo, a identificação da taxa de desconto que representa o componente
financeiro embutido no fluxo de recebimento futuro também requer o uso de julgamento por parte da Companhia. 5
Base de mensuração: As demonstrações financeiras (controladora e consolidado) 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: O Grupo aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras, salvo indicado ao contrário. 6.1 Base de
consolidação - (a) Controladas - A Companhia controla uma entidade quando está exposta a, ou tem direito sobre,
os retornos variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a entidade. As demonstrações financeiras das controladas são incluídas nas demonstrações
financeiras consolidadas a partir da data em que a Companhia obtém o controle até a data em que o controle deixa
de existir. Nas demonstrações financeiras da controladora, as informações financeiras das controladas são reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial. No exercício findo em 31/12/2019 a Companhia reconheceu o
resultado referente aos meses de novembro e dezembro da controlada Serra de Ibiapaba. (b) Transações eliminadas na consolidação - Saldos e e transações intra-grupo, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas
de transações intra-grupo, são eliminados. Ganhos não realizados oriundos de transações com investidas registradas
por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da participação da Companhia na
investida. Perdas não realizadas, se aplicável, são eliminadas da mesma maneira de que os ganhos não realizados,
mas somente na extensão em que não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável. 6.2 Instrumentos
financeiros - (a) Reconhecimento e mensuração incial - O Grupo de contas a receber de venda de energia, concessionárias e permissionárias 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 o Grupo 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 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 componente significativo de financiamento é mensurado 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 financeiros não são reclassificados subsequentemente
ao reconhecimento inicial, a não ser que o Grupo 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 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 contratuais; 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 instrumento patrimonial que não seja mantido para
negociação, o Grupo 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, o Grupo pode designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda os
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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 - O Grupo 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
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 remunerados - 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 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 do Grupo. 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 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 custos administrativos), assim como uma margem de lucro. O Grupo considera 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, o Grupo considera: (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 variáveis; (iii) o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e (iv) os termos que limitam o acesso do
Grupo 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 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) 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 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 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 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 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 - classificação, mensuração subsequente 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 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 - O Grupo desreconhece um
ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo
expiram, ou quando o Grupo transfere os direitos contratuais 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 o Grupo 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. O Grupo 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 financeiros - O Grupo 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 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 resultado. (d) Compensação - Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial
quando, e somente quando, o Grupo 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 - O Grupo não operou qualquer tipo
de instrumentos financeiros derivativos nos exercícios apresentados. 6.3 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. 6.4 Ativo de contrato - Os Contratos de Concessão de
Serviços Públicos de Energia Elétrica celebrados entre a União (Poder Concedente - Outorgante) e as controladas regulamentam a exploração dos serviços
públicos de transmissão pelas controladas. De acordo com o contrato de concessão, as controladas são responsáveis por transportar a energia dos centros de geração até os pontos de distribuição. Para cumprir essa responsabilidade, as controladas possuem duas obrigações de desempenho distintas: (i)
construir e (ii) manter e operar a infraestrutura de transmissão. Ao cumprir
essas duas obrigações de desempenho, as controladas mantém sua infraestrutura de transmissão disponível para os usuários e em contrapartida recebe
uma remuneração denominada RAP, durante toda a vigência do contrato de
concessão. Estes recebimentos amortizam os investimentos feitos nessa infraestrutura de transmissão. Eventuais investimentos não amortizados geram
o direito de indenização do Poder Concedente (quando previsto no contrato de
concessão), que recebe toda a infraestrutura de transmissão ao final do contrato de concessão. Até 31/12/2017, a infraestrutura de transmissão era classificada como ativo financeiro sob o escopo do ICPC 01 (R1)/IFRIC 12 e mensurada ao custo amortizado. Eram contabilizadas receitas de construção e de
operação, além da receita de remuneração da infraestrutura de concessão
com base na Taxa Interna de Retorno (“TIR”) de cada projeto, juntamente com
a variação do IPCA. Com a entrada em vigor em 1º/01/2018 do CPC 47, o direito à contraprestação por bens e serviços condicionado ao cumprimento de
obrigações de desempenho e não somente a passagem do tempo enquadram
as controladas nessa norma. Com isso, as contraprestações passam a ser
classificadas como um “Ativo de Contrato”. As receitas relativas à infraestrutura de transmissão passam ser mensuradas da seguinte forma: i. Reconhecimento de receita de construção, tendo por base a parcela da RAP destinada
ao investimento do ativo, que considera a margem de construção (que varia
entre 5% e 30%) de acordo com as projeções iniciais do projeto. Toda a margem de construção é reconhecida durante a obra e variações positivas ou
negativas do custo de construção são alocadas imediatamente ao resultado,
no momento que incorridas. Para estimativa referente a Receita de Construção, a Companhia utilizou um modelo que apura o custo de financiar o cliente
(no caso, o poder concedente). A taxa de desconto para o valor presente líquido da margem de construção (e de operação) é definida no momento inicial do
projeto e não sofre alterações posteriores. ii. Reconhecimento da receita de
operação e manutenção, considerando uma margem (que varia entre 20% e
25%) sobre os custos incorridos para cumprimento das obrigações de performance de operação e manutenção previstas no contrato de concessão, mensalmente, após o término da fase de construção. iii. Reconhecimento de receita de remuneração sobre o ativo de contrato reconhecido, registra-se também
uma receita de remuneração financeira, a partir da entrada em operação, sob
a rubrica Remuneração do ativo de contrato, utilizando a taxa de desconto
(que varia entre 10% e 15%) definida no início de cada projeto. A infraestrutura recebida ou construída da atividade de transmissão é recuperada por meio
dos dois fluxos de caixa descritos a seguir: i. Parte por meio de valores a receber garantidos pelo poder concedente relativa à RAP durante o prazo da
concessão. Os valores da RAP são determinados pelo Operador Nacional do
Setor Elétrico (“ONS”) conforme contrato de concessão e recebidos dos participantes do setor elétrico por ela designados pelo uso da rede de transmissão
disponibilizada. ii. Parte como indenização dos bens reversíveis no final do
prazo da concessão, a ser recebida diretamente do Poder Concedente ou
para quem ele delegar essa tarefa. 6.5 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 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 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. 6.6 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 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 Administração do Grupo. 6.7 Imposto de
renda e contribuição social - O imposto de renda (IRPJ) e a contribuição
social sobre o lucro líquido (CSLL) do exercício corrente e diferido 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 lucro real do exercício. A despesa com IRPJ e CSLL compreende os impostos de renda e contribuição social correntes e diferidos. O imposto
corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. O Grupo
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 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. (b) Despesas de imposto de
renda e contribuição social diferidos - Ativos e passivos fiscais diferidos
são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores
contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os
usados para fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de renda e
contribuição social diferida. Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação
aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na
extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros são determinados com base na reversão de diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante das diferenças temporárias tributáveis for insuficiente para
reconhecer integralmente um ativo fiscal diferido, serão considerados os lucros tributáveis futuros, ajustados para as reversões das diferenças temporárias existentes, com base nos planos de negócios do Grupo. Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em
que sua realização não seja mais provável. Ativos e passivos fiscais diferidos
são mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças
temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas até a data do balanço, e reflete a incerteza relacionada ao
tributo sobre o lucro, se houver. A mensuração dos ativos e passivos fiscais
diferidos reflete as consequências tributárias decorrentes da maneira sob a
qual o Grupo espera recuperar ou liquidar seus ativos e passivos. Ativos e
passivos fiscais diferidos são compensados somente se certos critérios forem
atendidos. 6.8 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. 6.9 Provisão para perda crédito esperada
- A provisão para perdas de crédito esperada (“PCE”), quando aplicável, é reconhecida em valor considerado suficiente pela Administração para cobrir as
perdas na realização da conta de concessionárias e permissionárias e de títulos a receber, cuja recuperação é considerada improvável. O Grupo possui
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 experiência histórica das perdas efetivas. As baixas de títulos a receber para perdas
são efetuadas após esgotadas todas as ações de cobrança administrativa. Em
caso de inadimplência por parte do clientne, o Grupo comunica o não pagamento ao ONS, solicitando o acionamento do mecanismo de garantia financeira. Em 31/12/2020 o Grupo não possui provisão para PCE. 6.10 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 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 destas demonstrações
financeiras. (a) Contratos Onerosos - custos para cumprir um contrato
(alterações ao CPC 25/IAS 37) - As alterações especificam quais os custos
que uma entidade inclui ao determinar o custo de cumprimento de um contrato com o objetivo de avaliar se o contrato é oneroso. As alterações aplicam-se
a períodos anuais com início em ou após 1º/01/2022 para contratos existentes
na data em que as alterações forem aplicadas pela primeira vez. Na data da
aplicação inicial, o efeito cumulativo da aplicação das alterações é reconhecido como um ajuste do saldo de abertura em lucros acumulados ou outros
componentes do patrimônio líquido, conforme apropriado. Os comparativos
não são reapresentados. A Companhia determinou que todos os contratos
existentes em 31/12/2020 serão concluídos antes das alterações entrarem em
vigor. (b) Reforma da taxa de juros de referência - Fase 2 (alterações ao
CPC 48/IFRS 9, CPC 38/IAS 39, CPC 40/IFRS 7, CPC 11/IFRS 4 e CPC 06/
IFRS 16) - As alterações tratam de questões que podem afetar as demonstrações financeiras como resultado da reforma da taxa de juros de referência,
incluindo os efeitos de mudanças nos fluxos de caixa contratuais ou relações
de hedge decorrentes da substituição da taxa de juros de referência por uma
taxa de referência alternativa. As alterações fornecem expediente prático para
certos requisitos do CPC 48/IFRS 9, CPC 38/IAS 39, CPC 40/IFRS 7, CPC 11/
IFRS 4 e CPC 06/IFRS 16 relacionados a: (i) mudanças na base de determinação dos fluxos de caixa contratuais de ativos financeiros, passivos financeiros e passivos de arrendamento; e (ii) contabilidade de hedge. i. Mudança na
base para determinação dos fluxos de caixa - As alterações exigirão que
uma entidade contabilize a alteração na base de determinação dos fluxos de
caixa contratuais de um ativo financeiro ou passivo financeiro que é exigida
pela reforma da taxa de juros de referência atualizando a taxa de juros efetiva
do ativo financeiro ou passivo financeiro. A Companhia está acompanhando
as discussões e até o momento não identificou a possibilidade de impactos
significativos. ii. Contabilidade de hedge - As alterações fornecem exceções
aos requerimentos de contabilidade de hedge nas seguintes áreas: (ii.1) Permitir a alteração da designação de uma relação de hedge para refletir as mudanças que são exigidas pela reforma; (ii.2) Quando um item objeto de hedge
em um hedge de fluxo de caixa é alterado para refletir as mudanças exigidas
pela reforma, o valor acumulado na reserva de hedge de fluxo de caixa será
considerado com base na taxa de referência alternativa na qual os fluxos de
caixa futuros objeto de hedge estão determinados; (ii.3) Quando um grupo de
itens é designado como um item objeto de hedge e um item da Companhia é
alterado para refletir as mudanças que são exigidas pela reforma, os itens
SJP I

objeto de hedge são alocados a subgrupos com base nas taxas de referência
que estão sendo objeto de hedge; (ii.4) Se uma entidade espera razoavelmente que uma taxa de referência alternativa será separadamente identificável
dentro de um período de 24 meses, ela não está proibida de designar a taxa
como um componente de risco não contratualmente especificado se não for
separadamente identificável na data de designação. Em 31/12/2020, o Grupo
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 alteradas tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Companhia: (i) Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 (alteração ao CPC 06/IFRS 16); (ii)
Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27/IAS 16);
(iii) Referência à Estrutura Conceitual (Alterações ao CPC 15/IFRS 3); (iv)
Classificação do Passivo em Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC
26/IAS 1); e (v) IFRS 17 Contratos de Seguros.
Controladora
Consolidado
8 Caixa e equivalentes
de caixa
2020
2019
2020
2019
Conta corrente
3
2
316
98
Operações automáticas
679
Operações compromissadas (a)
30
11
47.365
29.875
33
13
48.360
29.973
(a) O Grupo estruturou seus recursos por meio de operações compromissadas, atrelada ao Cetificado de Depósito Interbancário (CDI) do Banco Santander. A taxa média de indexação dessas aplicações financeiras foi de 50% do
CDI com vencimento em janeiro de 2021.
9 Títulos e valores mobiliários: i. Circulante
Consolidado
2020
2019
CDB - Banco Santander
(a)
20.320
54.464
CDB - Banco do Nordeste do Brasil
(b)
12.051
51.695
Fundo de investimento - Banco do Nordeste do Brasil (c)
50.306
Fundo de investimento - Banco do Nordeste do Brasil (d)
35.017
32.371 191.482
(a) O Grupo estruturou seus recursos por meio de Certificado de Depósitos
Bancários (CDB), atrelada ao Cetificado de Depósito Interbancário (CDI), do
Banco Santander. A taxa média de indexação dessas aplicações financeiras
foi de 100,2% (98,9% em 2019) do CDI com vencimento em dezembro de
2021. (b) O Grupo estruturou seus recursos por meio de CDB, atrelada ao
CDI, do Banco do Nordeste do Brasil. A taxa média de indexação dessas
aplicações financeiras foi de 100,25% do CDI com vencimento em setembro
de 2024. (c) Em 31/12/2019, o Grupo estruturou seus recursos por meio de
aplicações no fundo de investimento “BNB institucional fundo de investimento
renda fixa” e “BNB plus fundo de investimento em cotas de fundo de investimento renda fixa longo prazo”. A Composição da carteira desses fundos está
dvidida em títulos públicos federais, depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras e operações compromissadas. A rentabilidade dos fundos
(líquida de despesas, mas não de impostos) no exercício findo em 31/12/2019
foi de 5,61%. No exercício findo em 31/12/2020 o Grupo realizou o resgate
total da aplicação para cumprir com as suas obrigações com os fornecedores
do empreendimento de geração e transmissão. (d) Em 31/12/2019, o Grupo
estruturou seus recursos por meio de aplicações 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 rentabilidade do fundo
(líquida de despesas, mas não de impostos) no exercício findo em 31/12/2019
foi de 3,33%. No exercício findo em 31/12/2020 o Grupo realizou o resgate
total da aplicação para cumprir com as suas obrigações com os fornecedores
do empreendimento de geração e transmissão. ii. Não circulante - Para fins
de garantia da operação do contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), as geradoras e a Serra de Ibiapaba precisam manter
durante todo o período de amortização do financiamento, recursos em uma
conta denominada “Conta Reserva”, valores equivalentes a 2,7% no caso das
geradoras e 2,61% no caso da Serra de Ibiapaba do valor efetivamente desembolsado. Em 31/12/2020 e 2019 a totalidade dos recursos no valor de
R$ 23.470 e R$ 8.615 estão aplicados no fundo de investimento “BNB Conta
Reserva FIC FI Renda Fixa Referenciado DI” do banco BNB. A Composição
da carteira está dvidida 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, concessionárias
Consolidado
e permissionárias
2020
2019
A vencer
8.876
Acima de 3 meses
2.610
Geração - contas a receber
11.486
A vencer
1.381
Até 3 meses
232
Acima de 3 meses
12
Transmissão - concessionárias e permissionárias
1.625
13.111
11 Ativo de contrato
Consolidado
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
479.399
Receita de construção
819.797 175.536
Transferência do controle acionário
- 303.863
Remuneração do ativo de contrato
8.966
Recebimentos
(10.184)
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
1.297.978 479.399
Os saldos do circulante e não circulante apresentados no balanço patrimonial
estão demonstrados abaixo.
Consolidado
2020
2019
Circulante
69.382
Não circulante
1.228.596 479.399
1.297.978 479.399
12 Direito de uso e passivo de arrendamento: O Grupo possui contrato de
arrendamento referente ao terreno do parque fotovoltaico das geradoras com
duração de 35 anos.
(a) Direito de uso
Consolidado
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
5.554
5.554
Adoção inicial em 1º 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
Consolidado
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
5.975
Adoção inicial em 1º 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.
Consolidado
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
abaixo:
2020
Menos de um ano
677
Entre um e cinco anos
2.707
Mais de cinco anos
2.844
6.228
13 Investimentos: (a) Movimentação dos investimentos - A movimentação
dos investimentos nas controladas apresentados nas demonstrações financeiras da controladora, é como segue:

Controladora
SJP III
84
81
(299)
43.143
43.143
(282)
(718)
42.945
42.207
(2.625)
(5.320)
40.320
36.887

SJP II

SJP IV
SJP V
SJP VI
SITE
Total
Em 31 de dezembro de 2018
85
84
85
85
504
Impacto da adoção do CPC 06 (R2)
(299)
Transferência de controle acionário
108.333
108.333
Aumento de Capital
43.143
43.043
43.143
43.043
258.658
Resultado de equivalência patrimonial
(290)
(251)
(72)
(324)
8.831
6.894
Em 31 de dezembro de 2019
42.938
42.876
43.156
42.804
117.164
374.090
Integralização de capital
(a)
161.500
161.500
Resultado de equivalência patrimonial
(2.904)
(3.291)
(3.110)
(2.749)
161.188
141.189
Em 31 de dezembro de 2020
40.034
39.585
40.046
40.055
439.853
676.779
(b) Informações financeiras resumidas das controladas
SJP I
SJP II
SJP III
SJP IV
SJP V
SJP VI
SITE
• Em 31/12/2020
Ativo circulante
4.522
9.666
2.134
12.070
10.358
12.505
115.992
Ativo não circulante
137.773
131.461
234.856
125.449
127.969
133.446
1.242.157
Passivo circulante
22.075
21.272
55.281
17.918
18.023
23.953
41.273
Passivo não circulante
80.192
79.533
144.819
80.015
80.258
81.944
877.025
Patrimônio líquido
40.028
40.322
36.890
39.586
40.046
40.054
439.851
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício
(2.904)
(2.625)
(5.320)
(3.291)
(3.110)
(2.749)
161.188
SJP I
SJP II
SJP III
SJP IV
SJP V
SJP VI
SITE
• Em 31/12/2029
Ativo circulante
7.756
9.107
13.286
16.717
14.356
4.371
159.226
Ativo não circulante
99.657
95.331
197.512
90.370
90.925
94.475
479.399
Passivo circulante
6.806
6.209
108.173
6.574
6.816
7.037
29.025
Passivo não circulante
57.675
55.282
60.415
57.636
55.309
49.005
492.437
Patrimônio líquido
42.932
42.947
42.210
42.877
43.156
42.804
117.163
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício
(290)
(282)
(718)
(251)
(72)
(324)
8.831
Central
Bens em
14 Imobilizado
16 Financiamento e notas promissórias:
Fotovol- Intala- constru(a) Características dos financiamentos
taica
ções
ção
Total
Valor
Encargos
Consolidado
Em 31 de dezembro de 2018
26.303
26.303
Captado
anuais
Vencimento 2020
2019
Adições
- 627.798 627.798
TFC e JBF
Em 31 de dezembro de 2019
- 654.101 654.101 SJP I (a.1)
58.867 a taxa* 2,5707% 15/01/2039
60.698 55.463
Adições
- 153.349 153.349
TFC e JBF
Transferência devido
SJP II (a.1)
58.391 a taxa* 2,5707% 15/01/2039
60.222 53.002
a entrada em operação
802.640
4.810 (807.450)
TFC e JBF
Depreciação
(17.781)
(66)
- (17.847) SJP III (a.1)
65.100 a taxa* 2,5707% 15/01/2039
67.223 49.230
Em 31 de dezembro de 2020
784.859
4.744
- 789.603
TFC e JBF
59.055 a taxa* 2,5707% 15/01/2039
60.900 55.483
Devido ao sinistro ocorrido, o Grupo testou o valor recuperável do parque foto- SJP IV (a.1)
TFC e JBF
voltaico e não foram identificados indicativos que pudessem gerar dúvidas que
59.133 a taxa* 2,5707% 15/01/2039
61.071 53.229
os ativos possam estar registrados por valores acima ao de sua recuperação. SJP V (a.1)
TFC e JBF
15 Fornecedores
Controladora
Consolidado
SJP VI (a.1)
60.966 a taxa* 2,5707% 15/01/2039
62.988 47.390
2020
2019
2020
2019
SITE (a.2)
380.000 108,5% do CDI 29/01/2021
- 388.430
Materiais e serviços
15
47
69.018
45.672
TFC e JBF
Parte relacionada
(a)
95.902
53.257 SITE (a.2)
517.749 a taxa* 1,8512% 15/09/2043 520.854
15
47 164.920
98.929
1.259.261
893.956 702.227
(a.1) Geradoras - No dia 20/12/2018 as Geradoras assinaram contrato de fi(a) Veja nota explicativa 30 (c).
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nanciamento com o Banco do Nordeste do Brasil, destinado à construção do
empreendimento fotovoltaico. 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. (a.2) Serra de Ibiapaba - i. Nota promissória
- A SITE emitiu notas promissórias no dia 31/07/2019 destinadas à gestão ordinária de seus negócios, por meio de pagamentos futuros e/ou reembolso de
gastos, despesas ou dívidas relacionadas aos investimentos para a construção, operação e manutenção das suas instalações de transmissão de energia
elétrica. Foram emitidas 76 notas promissórias com o valor nominal de R$
5.000. O valor total captado foi de R$ 380.000. e será paga em uma única
parcela na data do vencimento no dia 29/01/2021. Em dezembro de 2020, a
Serra de Ibiapaba liquidou a totalidade das notas promissórias no valor total
de R$ 400.266 mil, sendo os R$ 380.000 de principal e R$ 20.266 de juros. ii.
Financiamento - No dia 22/08/2019 a Serra de Ibiapaba assinou contrato de
financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil, destinados à implantação
do sistema de transmissão descrito na nota explicativa 1.1. O valor total do
financiamento é de R$ 646.000. Em 31/12/2020 o BNB havia desembolsado
o montante de R$ 517.749. Sobre a dívida incide a Taxa de Juros dos Fundos
Constitucionais (TFC) e Juros Básicos Fixos (JBF) à taxa média de 1,8512%
a.a.. Os juros remuneratórios e as parcelas de principal serão pagos mensalmente entre outubro de 2022 a setembro de 2043. O primeiro e o segundo
desembolso, no valor de R$ 327.749 e R$ 190.000, foram realizado nos dias
29 de setembro e 27/11/2020 respectivamente.
(b) Movimentação dos financiamentos
GeradoSITE
ras BNB
BNB
NP
Total
Em 31 de dezembro de 2018
Captação
317.312
- 380.000 697.312
Custo de transação
(4.760)
(1.046)
(5.806)
Juros
2.064
9.190
11.254
Amortização - principal
Amortização - juros
(1.018)
(1.018)
Amortização - custo de transação
199
286
485
Em 31 de dezembro de 2019
313.797
- 388.430 702.227
Captação
44.200 517.749
- 561.949
Custo de transação
(195)
(7.522)
(7.717)
Juros
22.780
10.607
11.075
44.462
Amortização - principal
- (380.000) (380.000)
Amortização - juros
(7.707)
- (20.266) (27.972)
Amortização - custo de transação
228
19
760
1.007
Em 31 de dezembro de 2020
373.104 520.853
- 893.956
A segregação entre circulante e não circulante está detalhada abaixo.
Consolidado
2020
2019
Circulante
12.283
884
Não circulante
881.673 701.343
893.956 702.227
O vencimento das parcelas reconhecidas no não circulante está detalhado
abaixo:
Em 2022
13.747
Em 2023
49.629
Em 2024
51.437
Em 2025
51.298
A part ir de 2026
715.562
881.673
Os contratos de financiamentos possuem cláusulas (as principais estão citadas a seguir) de vencimento antecipado, exigindo o imediato pagamento da
dívida, caso a Companhia: (b.1) Geradoras - (i) 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; (ii) Sofra protesto de dívida líquida e certa, superior a R$
5.000; (iii) Uma vez efetivada sua entrada em operação comercial, suspender
suas atividades por mais de 60 (sessenta) dias; (iv) Venha a ser declarada impedido, por normas do Banco Central do Brasil, de participar de operações de
crédito; (v) 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 tenham sido incorporados, exceto para a constituição
de garantias em favor dos bancos que irão emitir a Fiança Bancária; (vi) Peça
recuperação judicial, ou for decretada a sua falência; e (vii) 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.2) Serra de Ibiapaba - (i) Deixe de cumprir qualquer obrigação estabelecida
no contrato e não sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis para as obrigações
pecuniárias ou 30 (trinta) dias corridos para as obrigações não pecuniárias;
(ii) Sofra protesto de dívida líquida e certa, em valor global, superior a R$
5.000; (iii) Uma vez efetivada sua entrada em operação comercial, suspender suas atividades por mais de 60 (sessenta) dias corridos; (iv) Venha a ser
declarada impedida, por normas do Banco Central do Brasil, de participar de
operações de crédito; (v) 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 tenham sido incorporados, exceto
para a constituição de garantias em favor dos bancos que irão emitir a Fiança
Bancária; (vi) Peça recuperação judicial, ou for decretada a sua falência; e
(vii) 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.
17 Debêntures
Em 31 de dezembro de 2019
Captação
116.000
Juros
983
Custo de transação
(7.398)
Amortização - custo de transação
32
Debêntures
116.983
Custo de transação
(7.366)
Em 31 de dezembro de 2020
109.617
A Serra de Ibiapaba emitiu debêntures no dia 15 de novembro de 2020 destinados à implantação do sistema de transmissão descrito na nota explicativa
1.1. O valor total captado foi de R$ 116.000 e o recurso entrou na Companhia
no dia 11 de dezembro de 2020. Sobre o saldo principal da dívida incidem
juros de Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) + 5,90%
ao ano. Os juros remuneratórios das debêntures serão pagos semestralmente. O primeiro pagamento dos juros remuneratórios será realizado no dia
15/05/2021 e o último será efetuado na data de vencimento em 15/11/2040.
Os saldos do circulante e não circulante apresentados no balanço patrimonial
estão demonstrados abaixo:
2020
2019
Circulante
614
Não circulante
109.003
109.617
O vencimento das parcelas reconhecidas no não circulante está detalhado
abaixo:
2020
Em 2022
3.310
Em 2023
6.774
Em 2024
2.111
Em 2025
3.321
A partir de 2026
93.487
109.003
As debêntures possuem cláusulas restritivas “covenants” financeiras e não
financeiras de vencimento antecipado. A escritura de emissão das debentures
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 pecuniária prevista na escritura de emissão e não
sanada no prazo de 2 (dois) dias úteis; (b) Tenha declaração de vencimento
antecipado de contratos de financiamento de qualquer dívida financeira em
valor igual, agregado ou superior a R$ 10.000; (c) Sofra redução de capital,
exceto se (i) for previamente autorizado pelo debenturistas, (ii) ocorrer 3 (três)
meses contados da data de aprovação da ANEEL, após a entrada em operação comercial e (ii) para absorver prejuízos; (d) Peça recuperação judicial, ou
for decretada a sua falência; (e) Altere o controle acionário, realize reorganização ou reestruturação societária sem prévia e expressa anuência dos debenturistas ou no caso do controle final (direto ou indireto) da Companhia não
permanecer sob controle de empresas do gupo, e (f) Não atinja o ICSD igual
ou superior a 1,05 a partir de 31/12/2022. Em 31/12/2020, a Serra de Ibiapaba
estava em conformidade com as cláusulas de vencimento antecipado.
18 Impostos e
Controladora
Consolidado
contribuições a recolher
2020
2019
2020
2019
ISS
3.817
1.052
INSS
3.305
2.323
ICMS
2.344
371
Imposto de renda
762
Contribuição social
375
Outros
1
1
1.966
379
1
1
12.569
4.125
19 PIS e COFINS diferidos
Consolidado
2020
2019
PIS
21.293
7.559
COFINS
98.078
36.142
119.371
43.701
Os saldos do circulante e não circulante apresentados no balanço patrimonial
estão demonstrados abaixo.

Consolidado
2020
2019
Circulante
6.049
Não circulante
113.322
43.701
119.371
43.701
Os encargos são apurados sobre o ativo de contrato e são registrados contabilmente pela Companhia.
Consolidado
20 Imposto de renda e contribuição social diferidos
2020
2019
Imposto de renda
105.911
44.341
Contribuição social
38.129
15.965
144.040
60.306
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são diferenças temporárias e são reconhecidos sobre os ajustes relacionados a contabilização do ativo
de contrato. 21 ICMS a recolher: No dia 07/01/2019 as geradoras obtiveram
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 alíquota 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 momento da desincorporação dos bens do ativo imobilizado ou até
31/12/2034, o que ocorrer primeiro. Em 31/12/2020 e 2019 o saldo é de R$
17.167 e R$ 16.972, respectivamente. 22 Provisão e passivos contingentes: Em 31/12/2020 e 2019 o Grupo não possui chances com perdas prováveis
e possíveis. 23 Patrimônio líquido: (a) Capital social - No dia 01/11/2019 a
Companhia emitiu novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal no
valor total de R$ 108.333. A Celeo Redes adquriu essas novas ações e em contrapartida transferiu o controle acionário da Serra de Ibiapaba. Em 31/12/2020
e 2019 capital social integralizado é de R$ 110.033 dividido em 603.383.963
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Todas as ações são detidas pela Companhia. (b) Reserva de lucros - i. Reserva legal - Constituída
mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, com conformidade
com o artigo 193 da Lei 6.404/76. Em 31/12/2020 e 2019 o valor destinado foi de
R$ 7.055 e R$ 310, respectivamente. ii. Reserva de lucros a realizar - Conforme artigo 197 da Lei 6.404/76 o montante do dividendo obrigatório ultrapassou
a parcela realizada do lucro líquido do exercício. Por esse motivo o montante
dos dividendos mínimos obrigatórios estão nessa conta. Em 31/12/2020 e 2019
o valor destinado foi de R$ 33.506 e R$ 1.468, respectivamente. O estatuto social da Companhia determina que os acionistas terão direito, em cada exercício
social, aos dividendos mínimos obrigatórios de 25% do lucro líquido ajustado,
na forma do artigo 202 da lei 6.404/76. iii. Reserva de retenção de lucros - O
montante do lucro líquido após as destinações legais são reconhecidas nessa
conta. Em 31/12/2020 e 2019 o valor destinado foi de R$ 100.519 e R$ 4.403,
respectivamente.
24 Receita operacional líquida
Consolidado
2020
2019
Receita de construção
819.797 175.536
Remuneração do ativo de contrato
8.966
Receita de operação e manuntenção
1.243
73.195
Venda de energia
(a)
Receita bruta
903.201 175.536
PIS e COFINS correntes
(3.630)
PIS e COFINS diferidos
(75.670) (15.593)
Encargos setoriais
(402)
Deduções da receita
(79.702) (15.593)
823.499 159.943
(a) Refere-se a receita de venda de energia das Geradoras.
25 Compra de energia
2020
2019
Energia elétrica adquirida em ambiente
de contratação livre - (ACL)
(a) (39.738)
Energia elétrica adquirida por meio
do preço de liquidação de diferenças (PLD)
(b)
(2.867)
(42.605)
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. (b) Refere-se ao
preço a ser 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. 26 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 aplicável para as geradoras, distribuidoras, consumidores livres,
importadores e exportadores de energia elétrica. 27 Custos de construção:
Refere-se aos materiais e outros custos relacionados à construção da linha de
transmissão da Companhia.
28 Serviços de terceiros
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Consultorias
(7)
(56)
(559)
(317)
Publicações
(85)
(34)
(430)
(159)
Diversos
(10)
(1)
(98)
(146)
(102)
(91)
(1.087)
(622)
Consolidado
29 Despesas financeiras líquidas Controladora
2020
2019
2020
2019
Rendimento de aplicação financeira
37
3.203
2.583
Outras receitas
14
270
Receitas financeiras
37
3.217
2.853
Juros e custo de transação
- financiamentos e NP
- (37.516)
(6.297)
Juros e custo de transação
- debêntures
(988)
Arrendamento - juros
(627)
Outras despesas
(5)
(219)
(3.334)
(396)
Despesas financeiras
(5)
(219) (42.465)
(6.693)
(5)
(182) (39.248)
(3.840)
Consolidado
30 Imposto de renda e contribuição social
2020
2019
Resultado antes dos impostos
227.073
11.273
Despesa de IRPJ e CSLL à alíquota nominal de 34%
(77.205)
(3.833)
Adições
(8.789)
(834)
Despesa de IR e CS à alíquota efetiva
(85.994)
(4.667)
Alíquota efetiva
38%
41%
31 Transações com partes relacionadas: (a) Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) nas controladas
(a.1) Aportes realizados nas controladas e devolução
AFAC (aporte)
AFAC (devolução)
2020
2019
2020
2019
SJP I
50.877
- (10.916)
SJP II
48.756
(8.895)
SJP III
1.530 104.824
(1.000)
(800)
SJP IV
40.066
SJP V
40.872
(550)
SJP VI
400
39.836
1.930 325.231
(1.000) (21.161)
Em 31/12/2019 o montante de R$ 258.658 referente ao AFAC foi integralizado
como aporte de capital nas controladas.
(a.2) Saldo de AFAC a receber
Controladora
2020
2019
SJP I
193
193
SJP II
95
95
SJP III
66.318
65.788
SJP V
136
136
SJP VI
400
67.142
66.212
(b) Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) da controladora
Controladora
e Consolidado
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
324.066 30.849
Aporte
162.470 293.217
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
486.536 324.066
Consolidado
(c) Transações comerciais
2020
2019
Celeo Redes
(c.1)
12.219
14.272
Elecnor do Brasil Ltda.
(c.2)
83.683
38.985
95.902
53.257
(c.1) Refere-se a despesas pagas pela Celeo Redes e está reconhecido na
rubrica de fornecedores. (c.2) Refere-se ao saldo a pagar com a Elecnor do
Brasil Ltda., empresa responsável pela construção do parque fotovoltaico das
geradoras e da linha de transmissão. (d) Mútuo - Durante o exercício findo em
31/12/2019, o Grupo captou mútuo com a Elecnor no valor total de R$ 103.781.
O mútuo tinha vencimento de 40 dias e juros de 10,68% ao ano. O mútuo foi
totalmente liquidado no montante de R$ 106.077. (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. 32 Gestão de riscos financeiros: (a) Considerações

gerais e políticas - O Grupo 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). O Grupo não operou qualquer
tipo de instrumento financeiro derivativo nos exercícios apresentados. i. Gestão
de risco de capital - O Grupo 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 do Grupo incorrer em perdas devido a
flutuações nas taxas de juros ou outros indexadores de dívida, tais como índices
de preço, que impactem as despesas financeiras relativas a financiamentos ou
o rendimento das aplicações financeiras. Atualmente, o financiamento do Grupo
possui taxas pré-fixadas. iii. Gestão de risco de crédito - O risco de crédito
refere-se à possibilidade do Grupo incorrer em perdas devido ao não cumprimento de obrigações e compromissos pelas contrapartes. iii.1 Risco de crédito das contrapartes comerciais - A principal exposição a crédito é oriunda
da possibilidade do Grupo 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, o Grupo monitora o
volume de contas a receber de clientes e realiza diversas ações de cobrança,
realizadas em conformidade com a regulamentação regulatória, o que inclui ainda a possibilidade de interrupção do fornecimento. iii.2 Risco de crédito com
instituições financeiras - Para operações envolvendo caixa e equivalentes de
caixa e títulos e valores mobiliários, o Grupo 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. O Grupo 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 o Grupo possui operações em aberto. iv. Gestão de risco
de liquidez - O risco de liquidez é caracterizado pela possibilidade do Grupo
não honrar com seus compromissos nos respectivos vencimentos. A Gestão
financeira adotada pelo Grupo busca constantemente a mitigação do risco de
liquidez, tendo como principais pontos o alongamento de prazos dos financiamentos, desconcentração de vencimentos e diversificação de instrumentos financeiros. O permanente monitoramento do fluxo de caixa permite a identificação de eventuais necessidades de captação de recursos, com a antecedência
necessária para a estruturação e escolha das melhores fontes. Nos casos em
que há sobras de caixa, são realizadas aplicações financeiras para os recursos
excedentes com base na política de crédito do Grupo, com o objetivo de preservar a liquidez do Grupo e têm como diretriz alocar ao máximo os recursos
em ativos com liquidez diária. (b) Análise de sensibilidade dos instrumentos
financeiros - O Grupo 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, o Grupo 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.
Consolidado
Cenários
Risco
(i)
(ii)
(iii)
Aplicação financeira
Redução do CDI
(2.392) (1.794) (1.196)
Passivo de arrendamento
Aumento do IPCA
212
159
106
Financiamento e debêntures Aumento do IPCA 34.222 25.666 17.111
* fonte: relatório FOCUS de 27/12/2020 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 2020. (c) Valor
justo e hierarquia dos ativos e passivos financeiros - Os valores justos são
determinados com base nos preços de mercado, quando disponíveis, ou na
falta destes, no valor presente de fluxos de caixa futuros esperados. Os valores justos de equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e outros ativos
e passivos financeiros são equivalentes ou não diferem significativamente de
seus valores contábeis. A hierarquia dos valores justos dos ativos e passivos
financeiros registrados em base recorrente segue os níveis: (i) nível I - são
preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos
idênticos aos quais a entidade pode ter acesso na data de mensuração; (ii)
nível II - são informações, que não os preços cotados incluídos no Nível 1,
observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; e (iii) nível III são informações não observáveis para o ativo ou passivo. Todos os ativos e
passivos financeiros foram classificados no nível II e não houve transferências
de níveis no exercício. 33 Cobertura de seguros: A Serra de Ibiapaba possui
como política a contratação de seguros para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade. A Serra de Ibiapaba possui cobertura de
seguros de responsabilidade civil e riscos operacionais contra incêndios e riscos diversos para os bens atrelados ao contrato de concessão, exceto para as
torres das linhas de transmissão. As coberturas de seguros para as torres que
estão compreendidas nas apólices, não refletem os riscos efetivos que possam
ocorrer e os prêmios cobrados no mercado pelas seguradoras são elevados.
Em 31/12/2020, a cobertura de seguros era composta por R$ 52.129 para fiel
cumprimento. As Geradoras possuem como política a contratação de seguros
para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade. Em
31 de dezembro de 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. 34 Coronavírus (COVID-19): i.
Contexto geral - Em 11/03/2020, a Organização Mundial da Saúde elevou o
status do surto de Coronavírus (COVID19) à pandemia mundial. No Brasil, assim como em outros países do mundo, foram anunciadas medidas de estímulo
à economia, ao crédito (inclusive a continuidade do ciclo de cortes nas taxas de
juros, sustentada pelo baixo nível de inflação) e à garantia de estabilidade do
setor elétrico nacional. ii. Medidas adotadas pela Companhia - Corporativas
- • Elaboração de protocolos específicos para ações relacionadas ao COVID-19;
• Reuniões diárias por videoconferência envolvendo os membros do comitê de
crises com acompanhamento das ações; • Comunicação semanal orientativa
e de incentivo à prevenção do COVID-19 através do canal de comunicação; e
• Criação e execução de plano de contingência para o Centro de Operação e
Serviço (redução e revezamento dos times que atuam na sala de controle principal e equipe de backup em isolamento e pronta para atendimento). Organizacionais - • Formação de grupos de trabalho do escritório do Rio de Janeiro e
bases, envolvendo 115 colaboradores com apoio do Instituto Integrato, visando
colaborar para a sáude mental dos colaboradores do Grupo Celeo; • Adoção
de home office (exceto para operação e manutenção – plano contingencial)
- 100% dos escritórios em home office, desde 17/03/2020; • Disponibilização
de serviço médico 24 horas por dia através da telemedicina, com acesso gratuito e ilimitado para tirar dúvidas pelo celular sobre os cuidados com a família;
• Acompanhamento das consultas pelo teleatendimento através do programa
“Eu saúde” e monitoramento dos casos suspeitos; e • Suporte emocional do
RH aos colaboradores que tiveram parentes afetados pela COVID-19. Ações
externas - • Participação nas associações setoriais (ABRATE e ABSOLAR);
• Apresentação do plano de contingência com as ações de enfrentamento do
COVID-19 a agentes públicos; • Planejamento de ações sociais para apoio aos
municípios ou comunidades; • Ações junto às associações para manter a segurança jurídica e regulatória no cumprimento do fluxo de caixa das concessões;
e • Doação de 10 mil máscaras de proteção e de 10 mil cestas básicas para os
municípios Pedro II, Piracuruca, Capitão de Campos, Domingos Mourão e Lagoa do São Francisco, todos localizados no estado do Piauí, no valor total de R$
1.208. iii. Impacto nas demonstrações financerias - Os efeitos do COVID-19
não registraram impactos no resultado da Companhia para o exercício findo em
31/12/2020. Não foram percebidos impactos sobre o nível de inadimplência do
contas a receber das concessionárias. Preventivamente, a Companhia revisou
seu planejamento estratégico e sensibilizou suas premissas para possíveis cenários de: • impacto nos índices de arrecadação e nos níveis de inadimplência; •
redução da taxa de juros e capacidade da 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 declaração do estado de calamidade pública pelo
Governo Federal. Com base nessas premissas, a Companhia revisitou suas
bases orçamentárias e não observou impactos projetados para o exercício de
2020. Diante do cenário, descrito anteriormente, diversas medidas de auxílio
econômico e financeiro foram introduzidas pelos três níveis de administração da
Federação Brasileira, com o objetivo de auxiliar as empresas na mitigação dos
efeitos da pandemia, como a postergação do recolhimento de PIS, COFINS,
FGTS e INSS. Além da medida acima indicada, a Companhia analisará cuidadosamente qualquer nova diretriz de políticas governamentais em resposta à
pandemia que vise fornecer alívio financeiro aos contribuintes. A Companhia
entende que tais diretrizes deverão respeitar, em qualquer circunstância, o direito ao equilíbrio econômico-financeiro da concessão, em conformidade com o
arcabouço legal, as cláusulas contidas nos respectivos Contratos firmados com
o Poder Concedente e com as diretrizes divulgadas pela ANEEL. 35 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. (b) Encerramento do programa de repactuação
Banco do Nordeste do Brasil S.A. - Conforme nota explicativa 1, em virtude
do cenário de pandemia, as Geradoras foram enquadradas no Programa de
repactuação emergêncial do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) e tiveram
o pagamento dos juros suspensos durante o exercício de 2020. Em 2021 as
Geradoras voltaram a efetuar o pagamento dos juros.
Francisco Antolin Chica Padilla
Bruno Marcell S. M. Melo
Diretor
Contador - CRC-RJ 111193/O-8

Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Aos Acionistas e Diretores da Celeo Redes Transmissão e Renováveis
S.A. - Rio de Janeiro - RJ - Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A.
(Companhia), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2020 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem
como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. em 31/12/2020, o desempenho individual e consolidado de suas
operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir

intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à
Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião. Principal assunto de auditoria - Principal assunto de auditoria
é aquele que, em nosso julgamento profissional, foi o mais significativo em
nossa auditoria do exercício corrente. Esse assunto foi tratado no contexto de
nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações
financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esse
assunto. Mensuração do ativo de contrato e da receita de contrato com
cliente - Veja as Notas 6.2 e 11 das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas - Principal assunto de auditoria - Conforme os Contratos de
Concessão de Serviços Públicos de Energia Elétrica, a Companhia é responsável pela construção da infraestrutura de transmissão para transportar a energia dos centros de geração até os pontos de distribuição. De acordo com o
CPC 47/IFRS 15 - Receita de contrato com cliente, a Companhia reconhece: (i)
um ativo de contrato a medida em que são concluídas as obrigações de de-

sempenho relacionadas a construção da infraestrutura, (ii) receita de operação
e manutenção para o cumprimento das obrigações de performance de operar
e manter o ativo previstas no contrato de concessão e (iii) receita de remuneração sobre o ativo de contrato reconhecido, a partir da entrada em operação,
utilizando a taxa de desconto definida no início do projeto. A estimativa do valor
do ativo contrato, da receita de construção da infraestrutura, da receita de operação e manutenção e da receita de remuneração, , envolve o uso de premissas tais como: taxa de inflação de longo prazo, margem de operação e manutenção (O&M), margem de construção, e a taxa de financiamento. Devido às
incertezas relacionadas as premissas utilizadas na estimativa dos ativos de
contrato, das receitas de construção da infraestrutura, da receita de operação
e manutenção e da receita de remuneração possuírem um risco significativo de
resultar em um ajuste material nos saldos contábeis, consideramos este assunto significativo para a nossa auditoria. Como a auditoria endereçou esse assunto - Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: i) a leitura
do contrato de concessão e seus aditivos para identificação das obrigações de
desempenho previstas contratualmente, além de aspectos relacionados aos
componentes variáveis aplicáveis ao preço do contrato; ii) a verificação, com
apoio de especialistas em finanças corporativas: (a) se a metodologia de avaliação foi elaborada de forma consistente com as práticas normalmente utilizadas para determinar os fluxos de caixa e a taxa de financiamento; (b) se as
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premissas (taxa de inflação de longo prazo, margem de operação e manutenção (O&M), margem de construção, e a taxa de financiamento) estão fundamentadas em dados históricos e/ou mercado e com os orçamentos aprovado
pela Companhia; e (c) se os cálculos matemáticos para determinar os valores
das estimativas estão adequados. iii) a avaliação das divulgações efetuadas
pela Companhia nas demonstrações financeiras. Com base nas evidências
obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos que a
estimativa do ativo de contrato, da receita de construção da infraestrutura, da
receita de operação e manutenção e da receita de remuneração, e as respectivas divulgações são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, relativas ao exercício findo em 31/12/2020. Outras
informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais
e consolidadas 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 individuais
e consolidadas 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 individuais e consolidadas,
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 Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas - A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas 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 individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade

operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e
suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos
auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável
é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 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 individuais e consolidadas, independentemente se causada
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que
a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. - Obtemos entendimento
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e
suas controladas. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e
a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração,
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condi-

ções que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se
manterem em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a
estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com
o objetivo de apresentação adequada. - Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção,
supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela
opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Dos
assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela administração, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que,
dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos
esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias
extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado
em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. Rio de Janeiro, 24 de junho de 2021
KPMG Auditores Independentes
Milena dos Santos Rosa
CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Contador CRC RJ-100983/O-7

Três perguntas: investimentos brasileiros em títulos chineses
Por Jorge Priori

O

Brasil possui uma
participação muito pequena no
mercado chinês de títulos,
apesar de todo o seu potencial. Tendo como referência
esta realidade, conversamos
sobre as perspectivas deste
mercado para investidores
brasileiros com David Cohen, head de Tesouraria do
banco Bocom BBM, joint
venture formada pelo banco chinês Bocom (Bank of
Communications) após a
compra de 80% do banco
brasileiro BBM em 2016.
O Bocom BBM é a primeira instituição latino-americana que acessa o
mercado chinês de títulos
através da plataforma chinesa Bond Connect, desenvolvida pela CFETS (China
Foreign Exchange Trade
System; Sistema de Transações Cambiais da China) e a
HKEX (Hong Kong Stock
Exchange; Bolsa de Hong
Kong).
O investimento em títulos chineses pode ser
interessante para investidores brasileiros?
Os brasileiros têm aumentado sua carteira no
exterior, mas os níveis permanecem consideravelmente baixos, em apenas 3,6%
do PIB. Outros mercados
emergentes têm um investimento de carteira no exterior muito maior, como

o Chile (63% do PIB). Há,
portanto, bastante espaço
para que os brasileiros aumentem ainda mais seus
investimentos nesta modalidade.
Entretanto, os Estados
Unidos continuam sendo
o destino de grande parte destes investimentos no
exterior, ainda que o rendimento real esperado de
uma carteira padrão esteja em seu nível mais baixo
dos últimos 25 anos. Nesse
contexto, os títulos chineses oferecem uma vantagem em relação aos títulos
americanos e a outros mercados desenvolvidos, com
rendimentos nominais e
reais ainda maiores, já que
os títulos chineses se recuperaram muito mais rápido
da pandemia.
Os títulos chineses também mostraram notável
estabilidade durante todo o período no qual os
rendimentos do Tesouro
americano tiveram a pior
performance. Além disso, a correlação dos títulos
chineses com os títulos de
outros países desenvolvidos
é baixa, trazendo maior diversificação à carteira de investimentos.
Por fim, o carrego do
RMB (renmimbi) comparada a sua volatilidade é outro
elemento que agrega pontos à sua atratividade. Normalmente, espera-se que as
moedas com maior volatilidade ganhem maior carrego. No entanto, a moeda

brasileira teve, nos últimos
anos, uma das maiores volatilidades do mundo, assim
como também um dos carregos mais baixos. A moeda
chinesa, por outro lado, tem
uma volatilidade muito baixa, mas um porte e carrego que a tornam bem mais
atrativa.
Como está o mercado
de títulos chineses? O
momento é apropriado
para esse tipo de investimento?
O momento é bastante
favorável para o investimento em títulos chineses.
A China é hoje o segundo
maior mercado de títulos
do mundo e deve crescer
ainda mais, já que o tamanho do mercado de títulos
chineses em relação ao PIB
está mais próximo das economias em desenvolvimento do que das economias
desenvolvidas. Ao mesmo
tempo, a porcentagem de
investidores estrangeiros
que possuem dívida soberana chinesa é extremamente
pequena, apesar de crescente.
Para compreender com
precisão os fatores que desencadearam este crescimento, além de olhar para
o tamanho da economia
chinesa, é preciso também
levar em consideração as
forças subjacentes à transição demográfica atualmente em curso na China.
Por volta de 2010, a China
atingiu seu auge em ter-
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mos de dividendos demográficos e, desde então, o
rápido envelhecimento da
população e o aumento
do consumo contribuíram
tanto para um aumento
da taxa de dependência
da idade quanto para uma
diminuição da poupança, uma tendência que se
espera que continue nos
próximos anos.
Além disso, como se sabe, a dinâmica da conta
corrente é um reflexo da dinâmica da poupança menos
investimentos, portanto a
diminuição da poupança
significa que a dinâmica da
conta corrente na China
tem sido influenciada por
uma força econômica subjacente de redução, com a
diminuição do superávit
da conta corrente nos últimos anos, atingindo um
saldo da conta corrente
próximo a zero em 2018.
Isso foi revertido apenas
ligeiramente nos últimos
anos devido às circunstâncias excepcionais que deslocaram a demanda de bens
americanos, bem como a
diminuição da conta de serviços. Entretanto, durante
a próxima década, todas as
previsões são de que o movimento de redução deve
continuar e, espera-se, que a
conta no exterior da China
seja revertida.
Como consequência disso, a China procura financiar esse déficit da conta
corrente com economias
externas de outros países, e

O coronavírus chegou
ao Brasil. Vamos ficar
atentos, mas tranquilos.
Informação e boa
higiene são as melhores
formas de se prevenir
do vírus e proteger
sua família

isso foi observado mais significativamente no aumento
dos influxos de carteira no
financiamento do balanço
de pagamentos.
Um dos ativos mais importantes que tem crescido
em importância são os títulos. A fim de atrair capital,
muitas reformas foram implementadas, sendo exemplos notáveis:
– a reforma cambial, que
levou à inclusão do RMB
no SDR (Special Drawing
Rights; Direito de Saques
Especiais);
– a contínua flexibilização da cota do FII (Foreign
Institutional Investor, Investidor Internacional Estrangeiro), até sua completa
remoção no início do ano
passado;
– a redução e isenção de
impostos para investidores
estrangeiros;
– a inclusão e criação de
plataformas que permitirão
aos investidores estrangeiros investir na China diretamente onshore, tais como
Bond Connect e CIDM Direct.
Uma das consequências
disso foi a inclusão de títulos chineses no índice
WGBI (World Government
Bond Index, Índice Mundial
de Títulos Governamentais) do FTSE (Financial
Time Stock Exchange, Bolsa de Valores do Financial
Times), o que levou a um
enorme aumento na participação estrangeira de títulos
chineses, que atualmente

somam quase US$350 bilhões (o Brasil não faz parte
deste índice).
Como escolher um título do mercado chinês?
Os principais critérios ao
escolher um título de renda
fixa são: taxa, prazo, liquidez e risco de crédito. Para quem não quiser avaliar
o risco de crédito das empresas chinesas e quiser um
investimento com boa liquidez, os principais títulos são
os títulos do governo chinês
(CGB, China Government
Bonds) e os títulos do Banco de Desenvolvimento da
China (CDB, China Development Bank). Ambos os
títulos apresentam liquidez
bastante elevada. Os CDBs,
porém, apresentam uma taxa mais elevada, devido a
um diferencial de incentivo
fiscal, que afeta somente os
chineses. Desta forma, os
CDBs, por apresentarem
risco bastante similar aos
CGBs, contam com certa
vantagem para investidores
estrangeiros.
O Bocom BBM está
preparado para ajudar seus
clientes a aproveitar essa
oportunidade
buscando
exposição a esse mercado
de várias maneiras: para
investidores institucionais,
podemos fazer swaps sintéticos que podem replicar o
retorno desses títulos; para
investidores não institucionais, oferecemos fundos ligados a títulos de renda fixa
chineses.
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