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Fátima quer premiar 
empresa que trouxer
novos voos para o RN
Como estratégia para reduzir preços das passagens no RN, 
governadora estuda reduzir alíquota de imposto sobre querosene de 
aviação para 9% para companhia que incluir RN em novos roteiros.

Mais incentivo para aéreas 09

Deputados do RN ganham auxílio 
até para ir a encontros partidários

Detran consideraria ceder à
"Máfia das Emplacadores"

Michel Temer é solto quatro dias 
após ser preso pela Lava Jato

Sete parlamentares da Assembleia Legislativa 
receberam, apenas este ano, quase R$ 25,7 mil 
para irem a Brasília, São Paulo e até ao exterior.

Órgão é pressionado por um grupo de emplacadoras 
que não conseguiu se credenciar para fornecer 
emplacamento no padrão Mercosul.

Ex-presidente deixou Superintendência da 
Polícia Federal no Rio de Janeiro por ordem do 
desembargador Antonio Ivan Athié, do TRF2.

Ajuda de custo 03

Trânsito 12 Brasil criou mais de 
173 mil empregos 
formais em fevereiro

Segundo Caged, saldo 
decorre de 1,453 milhão de 
admissões e 1,280 milhão 
de demissões.

Economia 14
José Aldenir / Agora RN

Ricardo Moraes / Reuters
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>> Aprovado. Vereadores da 
bancada de situação estão satis-
feitos com o estilo Álvaro Dias de 
administrar. Governistas apon-
tam que, quase um ano após a sa-
ída do ex-prefeito Carlos Eduardo 
Alves, a relação entre Câmara e 
Prefeitura do Natal é completa-
mente outra.

>> Sabe das coisas. Um parla-
mentar credita a mudança na re-
lação entre os dois poderes ao fato 
de Álvaro ter tido vasta experiên-
cia no Poder Legislativo. Antes de 
chegar ao Executivo, o prefeito foi 
deputado estadual e federal e, por 
isso, sabe onde o calo aperta.

>> Melhor com ele. O prefeito 
tem sido aconselhado a “fazer as 
pazes” com Carlos Eduardo e se-
lar uma união para 2020. Os dois 
seguem aliados políticos, mas a 
relação anda meio conturbada 
desde que as eleições passaram. A 
avaliação é que, ainda desconhe-

*Projetos de lei encaminhados 
pela governadora Fátima Bezer-
ra devem ter tramitação lenta na 
Assembleia Legislativa a partir 
de agora. Retaliação pelo fato de 
ela não ter sancionado o projeto 
de lei da Casa que concede bene-
fícios aos parlamentares.

*A senadora Zenaide Maia (Pros) 
recebeu convite do presidente do 
PDT, Carlos Lupi, para se filiar 
às fileiras trabalhistas e assumir 
o comando da legenda no Rio 
Grande do Norte.

*O deputado estadual Vivaldo 
Costa (PSD) é um dos entusias-
tas do sucesso do prefeito Álvaro 
Dias em Natal. Vivaldo é tradi-
cional adversário do emedebista 
em Caicó, celeiro político dos dois.

*Pesquisa Consult/Tribuna do 
Norte mostra que Álvaro está 
bem na fita. Mais da metade da 
população aprova o seu mandato.

*Já a mesma pesquisa mostra 
declínio do presidente Jair Bol-
sonaro (PSL) na capital potiguar, 
enfraquecendo antes do tempo 
as pretensões políticas da turma 
que apoiou o capitão.

*Uma verdadeira farra os gas-
tos de meia dúzia de deputados 
estaduais com diárias. E as jus-
tificativas de alguns chegam a 
ser irrisórias. Kelps Lima, por 
exemplo, usou quase R$ 3 mil 
para ir a Brasília entregar um 
ofício à bancada de senadores 
potiguares. Poderia ter feito isso 
aqui mesmo no Estado, já que os 
parlamentares são daqui. Não 
colou.

*Em verdade, coincidentemente 
Kelps foi a Brasília no mesmo 
período em que houve encontro 
político do seu partido, o Soli-
dariedade. Uso de diária da As-
sembleia para participar de ato 
partidário é legal?

cido por parcela significativa da 
população, Álvaro Dias precisa de 
Carlos Eduardo para chegar bem 
para a reeleição.

>> Imaginação fértil. Interlocu-
tores do ex-prefeito Carlos Eduar-
do dizem que ele está dando asas 
para a imaginação. O candidato 
derrotado para o Governo do Esta-
do estaria pensando em trocentas 
alternativas para 2020, incluindo 
composição com o deputado fede-
ral Girão Monteiro (PSL).

>> Filiação em massa. O depu-
tado federal João Maia articula 
intensamente nos bastidores uma 
filiação em massa de deputados e 
vereadores para o PR. O alvo do 
parlamentar são os que estão atu-
almente filiados a siglas que não 
atingiram a cláusula de barreira 
nas eleições do ano passado.

>> É passado. O deputado esta-
dual Nélter Queiroz (MDB) reve-
lou à coluna que o 13º salário e o 
terço de férias não deixaram de 
ser pagos aos parlamentares nos 
últimos quatro anos. Por isso, se-
gundo o emedebista, não há que 
se falar em "efeito retroativo". A 
lei promulgada pela Assembleia, 

disse ele, tem apenas o efeito de 
"regulamentar" a questão.

>> Deixar amarrado. O governo 
Fátima Bezerra quer fazer agora 
com as empresas aéreas o que de-
veria ter sido feito quando da con-
cessão de incentivos fiscais para a 
instalação delas aqui no Estado. 
Segundo a secretária do Turismo, 
Ana Costa, a nova gestão até topa 
manter ou, quem sabe, ampliar 
incentivos para as companhias. 
As contrapartidas, entretanto, de-
verão ficar bem claras.

>> Isenção. A Comissão de Fi-
nanças, Orçamento, Controle e 
Fiscalização da Câmara Muni-
cipal de Natal aprovou nesta se-
gunda-feira um projeto de lei da 
vereadora Nina Souza (PDT) que 
concede a portadores de doenças 
como HIV e câncer, e que recebam 
até dois salários mínimos, isenção 
no pagamento de IPTU.

>> Perguntar não ofende. Se o 
Estado diz que aguarda os royal-
ties para pagar salários atrasados 
dos servidores, por que não usou 
os royalties recebidos até agora 
para esta finalidade? Foram mais 
de R$ 30 milhões só em 2019.

O desembargador Antônio Ivan Athié, da segunda instância da 
Justiça Federal no Rio, colocou ordem no recinto ao mandar 
soltar o ex-presidente Michel Temer. Sem sequer ser réu em 

alguns dos inquéritos que o têm como alvo, Temer foi preso na 
semana passada em caráter preventivo num ato da força-tarefa 
da Operação Lava Jato considerado excessivo. Figura pública, com 
endereço fixo, sem articulações de fuga e que respondeu a todas 
as indagações feitas pela Justiça até agora, o ex-presidente apa-
rentemente não deu motivos para ser preso antes que o devido 
processo legal fosse concluído pelo menos na primeira instância. 
O País não pode conviver com a prisão de um ex-presidente ao 
modo como ocorreu com Temer, sob o risco de o já combalido 
Estado Democrático de Direito se esfacelar por completo.

Ordem no recinto

"Pega a chupeta e vai nanar, 
neném. Deixa os adultos 
trabalharem”

Joice Hasselmann
Deputada federal  do PSL-SP,
para o colega de Câmara Kim
Kataguiri (DEM-SP), após ele 
criticar articulação do governo
na reforma da Previdência
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Em visita ao Rio Grande do Norte nesta segunda-feira, o presidente do 
Grupo Coteminas, Josué Gomes da Silva, apresentou à governadora
Fátima Bezerra a proposta de construir uma escola modelo no Estado.
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Souza Neto (PHS): R$ 2.956,80

João Gilberto / ALRN

Kelps Lima (Solidariedade): 2.956,80

José Aldenir / Agora RN

Nélter Queiroz (MDB): R$ 2.956,80

José Aldenir / Agora RN

Francisco Medeiros (PT): R$ 8.800,00

José Aldenir / Agora RN

Sete deputados estaduais ti-
veram autorização para receber, 
apenas este ano, quase R$ 25,7 
mil em ajuda de custo da Assem-
bleia Legislativa do Rio Grande 
do Norte para se deslocarem para 
Brasília, São Paulo e até para o 
exterior com o objetivo de, oficial-
mente, resolver “assuntos de inte-
resse parlamentar”. Um deles, o 
deputado estadual Nélter Queiroz 
(MDB), admitiu ter usado verba 
pública para um “contato político-
-partidário” na capital paulista.

A informação foi obtida pelo 
Agora RN a partir de uma consul-
ta às edições do Diário Oficial da 
Assembleia publicadas entre 1º de 
janeiro e 25 de março de 2019. O 
levantamento não considera even-
tuais despesas com assessores dos 
parlamentares. Os benefícios fo-
ram autorizados por sete atos da 
Mesa Diretora.

O deputado estadual Francisco 
Medeiros (PT), que está em seu 1º 
mandato na Assembleia, foi quem 
recebeu a maior ajuda de custo. 
O petista obteve autorização pa-
ra receber R$ 8,8 mil dos cofres 
públicos para participar, durante 
esta semana, do Congresso Lati-
no-americano de Prefeitos e Go-
vernos Locais, em Santiago, no 
Chile. O evento tem início nesta 
terça-feira, 26.

O segundo maior valor foi dis-
ponibilizado ao deputado estadual 
Galeno Torquato (PSD), que re-
cebeu R$ 3.801,60. Oficialmente, 
segundo o ato da Mesa Diretora 
da Assembleia que liberou o paga-
mento, o valor serviu para auxiliar 
no deslocamento de Galeno até São 
Paulo entre os dias 15 e 19 de feve-
reiro para que ele tratasse de “as-
suntos de interesse parlamentar”.

Nos perfis oficiais de Galeno 
Torquato no Facebook, Instagram 
e Twitter, que o político usa para 
divulgar ações de seu mandato, 
não há qualquer menção a agen-
das públicas na capital paulista 
entre os dias 15 e 19 de fevereiro, 
a despeito da ajuda de custo rece-

bida. Procurada, a assessoria do 
deputado não se manifestou até o 
fechamento desta matéria.

Segundo o Diário Oficial da 
Assembleia Legislativa, quem 
também recebeu ajuda de custo 
foi o deputado Nélter Queiroz. 
Ele teria sido beneficiado com R$ 
2.956,80 para, oficialmente, tratar 
de “assuntos de interesse parla-
mentar” em São Paulo entre os 
dias 14 e 17 de março. Em suas re-
des sociais, não há menção a com-
promissos públicos fora do Estado 
no período.

Em contato com o Agora RN 
nesta segunda-feira, 25, Nélter 
negou que tenha recebido ajuda de 
custo. Ele diz que sequer solicitou  
benefício. O deputado acrescentou 
que foi beneficiado apenas com 
passagem aérea e argumentou 
que este é um direito seu.

O parlamentar contou que 
usou a verba para realizar em São 
Paulo um “contato político-par-
tidário" e também para realizar 
uma consulta médica.

Além de Francisco Medeiros, 
Galeno Torquato e Nélter Quei-
roz, a Assembleia liberou ajuda 
de custo para outros três deputa-
dos estaduais: Eudiane Macedo 
(PTC), Kelps Lima (Solidariedade) 
e Souza Neto (PHS).

Eudiane afirmou, via asses-
soria, que os R$ 2.112,00 que ela 
recebeu custearam uma agenda 
em Brasília entre os dias 12 e 14 
de março. A deputada explicou 
que participou, na capital federal, 
de uma reunião no dia 13 de mar-
ço com o secretário nacional de 
Habitação, Celso Matsuda, para 
solicitar a liberação de recursos 
do projeto Pró-Moradia, que deve 
beneficiar 60 municípios do Esta-
do. O presidente da Companhia 
de Habitação e Desenvolvimento 
Urbano do Rio Grande do Norte 
(Cehab), Pablo Cruz, teria acom-
panhado a agenda.

No dia seguinte (14 de mar-
ço), aproveitando a passagem por 
Brasília, a parlamentar se encon-

trou com os deputados federais 
Benes Leocádio (PTC), Natália 
Bonavides (PT) e Rafael Motta 
(PSB) para pedir apoio dos três 
congressistas a pautas ligadas ao 
combate à violência contra a mu-
lher. Eudiane pediu empenho dos 
federais na cobrança de verbas 
para construção e reformas de de-
legacias e instalações de câmeras 
de segurança.

Kelps Lima, por sua vez, infor-
mou que foi a Brasília solicitar re-
cursos federais para investimentos 
na Grande Natal na área da saú-
de. A assessoria enviou fotos à re-
portagem que mostram a entrega 
de ofícios aos senadores potiguares 
Jean Paul Prates (PT), Styvenson 
Valentim (Podemos) e Zenaide 
Maia (Pros). Para essa agenda, 
entre os dias 19 e 22 de fevereiro, 
Kelps recebeu R$ 2.956,80.

O deputado estadual Souza 
Neto (PHS) também recebeu aju-
da de custo. No caso dele, a agen-
da oficial foi em Brasília. A As-
sembleia pagou R$ 2.956,80 para 
que ele participasse de audiências 
na Secretaria Nacional da Pesca e 
da Aquicultura e fizesse visitas a 
ministérios e parlamentares, tudo 
isso entre 11 e 14 de março.

A ex-deputada Márcia Maia, 
que em janeiro cumpria o último 
mês de mandato, também recebeu 
o benefício. No seu caso, foram R$ 
2.112,00, liberados para que ela 
representasse a Assembleia na 
posse do senador Jean Paul Pra-
tes, em Brasília, entre os dias 2 e 4 
de janeiro de 2019.

O pagamento de ajuda de cus-
to aos deputados está amparado 
no artigo 52 do Regimento Interno 
da Assembleia. O benefício está 
previsto no artigo 52 da resolução, 
que autoriza ainda a disponibili-
zação de “meio de transporte” (co-
mo passagens aéreas) para que os 
deputados possam sair do Estado.

O Agora RN não obteve acesso 
às despesas da Assembleia com 
passagens especificamente nas via-
gens descritas nesta reportagem.

No RN, deputados recebem auxílio 
até para ir a encontros partidários
Sete parlamentares receberam, apenas este ano, quase R$ 25,7 mil a título 
de ajuda de custo para se deslocarem para Brasília, São Paulo e exterior

Ajuda de custo

Galeno Torquato (PSD): R$ 3.801,60

José Aldenir / Agora RN

Ex-deputada Márcia Maia: R$ 2.112,00

José Aldenir / Agora RN

Eudiane Macedo (PTC): R$ 2.112,00

José Aldenir / Agora RN

25,7 mil
Foi o valor, em reais, 
disponibilizado pela 

Assembleia aos deputados, 
em ajuda de custo, só em 2019
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O desembargador Antonio Ivan 
Athié, do Tribunal Regional Fe-
deral da 2ª Região (TRF2), deter-
minou a soltura do ex-presidente 
Michel Temer, do ex-ministro Mo-
reira Franco e de mais seis presos 
em Operação Descontaminação, 
deflagrada na quinta-feira, 21, pe-
la Polícia Federal e pelo Ministério 
Público Federal (MPF).

Além de Temer e Moreira 
Franco, pediram habeas corpus o 
coronel João Batista Lima Filho 
(coronel Lima), Maria Rita Fra-
tezi, Carlos Alberto Costa, Carlos 
Alberto Costa Filho e Vanderlei de 

Natale. A decisão do desembarga-
dor também foi estendida a Carlos 
Alberto Montenegro Gallo, que não 
impetrou pedido de habeas corpus.

O ex-presidente foi preso 
preventivamente junto com o ex-
-ministro e outros acusados de 
integrar uma quadrilha que teria 
cometido crimes de corrupção re-
lacionados à construção da Usina 
Nuclear Angra 3. A pedido da defe-
sa, após ser preso, Temer foi levado 
para a sede da Superintendência 
da Polícia Federal no Rio de Janei-
ro. O ex-ministro Moreira Franco 
estava preso no Batalhão Especial 

Prisional (BEP), em Niterói.
As prisões foram determinadas 

pelo juiz federal Marcelo Bretas, 
da 7ª Vara Federal Criminal, que 
julga os processos relacionados à 
Lava Jato no Rio de Janeiro.

Antonio Ivan Athié afirma que 
é a favor da operação Lava Jato, 
mas que os atos precisam respeitar 
a Constituição. "As investigações, 
as decisões, enfim tudo que, não só 
a ela concerne mas a todas sem ex-
ceção, devem observar as garantias 
constitucionais, e as leis, sob pena 
de não serem legitimadas".

O desembargador argumen-

ta que a decisão de Bretas não se 
sustenta ao determinar a prisão 
"em face da ausência de contem-
poraneidade dos fatos". Ivan Athié 
também destaca que Temer e Mo-
reira Franco não ocupam mais os 
cargos nos quais os crimes teriam 
sido praticados.

A decisão de soltar os presos foi 
tomada pelo desembargador em ca-
ráter liminar e monocrático. O mé-
rito dos pedidos de habeas corpus 
ainda será avaliado pela Primeira 
Turma Especializada, depois que o 
MPF tomar ciência da decisão e se 
manifestar sobre ela. Michel Temer deixou Presidência em 2018

Desembargador solta Michel Temer e 
Moreira Franco quatro dias após prisão
Antonio Ivan Athié, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, afirmou em sua decisão que é a favor da operação Lava
Jato, mas que os atos precisam respeitar a Constituição. Ex-presidente é acusado de corrupção em obra de usina nuclear

Operação Descontaminação

Cesar Itiberê / Presidência da República
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A governadora do Rio Gran-
de do Norte, Fátima Bezerra, se 
pronunciou nesta segunda-feira, 
25, acerca da lei que estabelece 
o pagamento de 13º salário e fé-
rias para deputados estaduais 
com efeito retroativo a 2015, afir-
mando que não se manifestou por 
meio de sanção ou veto ao projeto 
por “respeitar a autonomia da As-
sembleia Legislativa” e por pre-
ferir deixar a “decisão final para 
seus membros”.

Fátima destacou, em nota, que 
já havia comunicado à Assembleia 
que não sancionaria a proposta. 
A governadora disse, ainda, que 
pediu aos deputados que só imple-
mentassem os benefícios apenas 
quando os salários atrasados dos 
servidores estaduais fossem pagos.

A gestora tinha até a última 
quarta-feira, 20, para sancionar o 

projeto, o que não aconteceu. Co-
mo consequência, o Diário Oficial 
da Assembleia Legislativa do úl-
timo sábado, 23, mostrou em suas 
páginas a promulgação da Lei nº 
10.499, assinada pelo presidente 
da Casa, Ezequiel Ferreira (PS-
DB), que estabelece estes benefí-
cios aos parlamentares.

Agora, os deputados estaduais 
têm direito a férias no período de 
recesso legislativo e vão receber o 
abono do mesmo modo que as de-
mais categorias de trabalhadores, 
com direito a um terço do salário.

O projeto de lei havia sido apro-
vado pelo plenário da Assembleia 
Legislativa e enviado para sanção 
da governadora antes do feriado do 
Carnaval. Fátima, contudo, prefe-
riu não se posicionar sobre a maté-
ria, que, deste modo, voltou para o 
Poder Legislativo. Fátima pediu para benefícios só serem implementados após servidores receberem

Governadora diz que "respeitou" 
Assembleia ao ignorar 13º e férias
Fátima Bezerra tinha até o dia 20 de março para se pronunciar sobre matéria, mas preferiu não
se manifestar. Com isso, projeto voltou para a Assembleia, que promulgou texto no sábado, 23

Lei promulgada

José Aldenir / Agora RN

A Procuradoria-Geral da As-
sembleia Legislativa também se 
manifestou sobre o assunto. Em 
nota, a Casa justifica a legalidade 
da implementação da lei que con-
cede os benefícios do 13º salário e 
das férias aos deputados estaduais.

No texto, o procurador Sérgio 
Freire esclarece que os pagamen-
tos haviam sido suspensos em 2016 
por causa de uma recomendação 
do Ministério Público de Contas do 
Estado, mas que entendimento do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
garantiu a isonomia de direitos 
trabalhistas entre os políticos e os 
servidores públicos.

O procurador explicou ainda 
que o pagamento do 13º salário 

e das férias dos parlamentares é 
feito com recursos oriundos da pró-
pria Assembleia Legislativa, não 
provocando nenhum gasto extra ao 
Tesouro Estadual.

“A Assembleia Legislativa 
cumpre o que determina a Cons-
tituição Federal e a decisão do 
Supremo Tribunal Federal”, diz o 
procurador, por meio da nota.

Por fim, a nota lembra que “o 
pagamento do décimo terceiro sa-
lário e de 1/3 de férias aos deputa-
dos estaduais é apenas semelhante 
aos já pagos a todos os membros 
do Poder Judiciário, do Ministério 
Público, do Tribunal de Contas e 
das Casas Legislativas do Brasil, 
inclusive o Congresso Nacional”. Casa explicou que 13º e férias não acarretarão gastos extras para o Tesouro Estadual

Poder Legislativo explica que projeto que 
concede benefícios tem amparo jurídico

Eduardo Maia / ALRN

O presidente do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE/
RN), conselheiro Poti Júnior, 
anunciou nesta segunda-feira, 
25, após reunião com prefeitos 
e representantes da Federação 
dos Municípios do Rio Grande 
do Norte (Femurn), a realiza-
ção de um esforço concentrado 
para agilizar a análise de atos 
de aposentadoria que trami-
tam na Corte.

A homologação dos atos 
garante às prefeituras com Re-
gime Próprio de Previdência 
Social (RPPS) – atualmente 
são 35 no Rio Grande do Norte 
- solicitar ao Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS) 
as compensações financeiras 
relativas às contribuições dos 
seus servidores vertidas àque-
le regime.

Poti Júnior convocou a 
Diretoria de Atos de Pessoal, 
setor responsável pela análi-
se dos atos de aposentadoria, 
para começar a definir o que 
pode ser feito no sentido de dar 
celeridade aos processos. 

Outra questão discutida foi 
o pleito das prefeituras para se 
retirar dos cálculos de despe-
sas com pessoal, para efeito 
de cumprimento dos limites 
da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, os recursos oriundos 
de programas federais. Poti 
Júnior prometeu empenho na 
questão, mas ressaltou que 
uma decisão sobre o assunto 
depende do colegiado.

TCE vai montar 
força-tarefa para 
julgar casos de 
aposentadoria

Mutirão

Conselheiro Poti Júnior, do TCE

José Aldenir / Agora RN
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Nesses tempos de terceiro milênio, Senhor Re-
dator, até os galos andam confusos. Se antes cha-
mavam o dia, quando a madrugada ainda dormia 
no quebrar a barra, hoje começam cedo a sua faina. 
Às vezes, penso que as luzes da cidade mexeram no 
relógio do instinto e eles cantam antes do tempo. 
Como a irrigação alterou a alma das árvores e por 
isso algumas delas desabrocham suas floradas co-
mo se obrigadas a inventar uma falsa e inesperada 
primavera.

E se a afirmação parece descabida, aviso que 
não cometam um engano tão injusto com o cro-
nista. Este que vos escreve, modéstia à parte, é um 
velho e vaidoso especialista em galos e madruga-
das. Não por sabê-los de ciência passada nos livros 
dos bichos e dos astros, mas em razão de antiga 
convivência. Tive sempre uma janela aberta para o 
mar, quando era sesmeiro das noites da Redinha, e 
esta pequena varanda, há quase vinte anos, é posto 
de observação.

É hábito quase orgânico dormir cedo e acor-
dar bem antes do dia chegar. Na juventude, já era 
assim. Dai o abajur - ou seria mais charmoso ‘aba-
jour’, no mais puro francês? - ser companheiro 
das leituras no silêncio calmo e quieto das noites. 
Quando os olhos cansam, é na varandinha sem 
charme, tão pobre que é incapaz de abrigar uma 
cozinha gourmet - lá vem o francês novamente - 
que espero os galos cantantes anunciando a nova 
e clara madrugada.

Sim, andam tão confusos nos seus relógios do 
instinto que eles cantam ainda na noite escura e lo-
go caem num silêncio triste e profundo, deixando 
na paisagem sonolenta a solidão calada das horas 
rupestres. Só depois de algum tempo na escuridão, 
o sol repete o verso da canção e começa, lenta e 
mansamente, a desvirginar a madrugada. Até que 
os primeiros raios pulem por sobre os morros e 
iluminem este mundo daqui, como se fosse o dia 
da criação. 

Também é bom registrar, Senhor Redator, sem 
a soberba de negar a hora maravilhosa que os ga-
los oferecem todos os dias aos que vivem aqui, que 
nas madrugadas chuvosas, de céu pardo, sem bri-
lho, eles também cantam no escuro. São seres de 
um mundo muito humano, moradores dos quintais 
das casinhas humildes e mansas que se acocoram 
nas fraldas do morro como comadres conversadei-
ras. Cantam sem pressa, sem vaidade, numa vida 
que é assim.

É por isso que é possível sentir nos ouvidos os 
belos versos do poeta João Cabral, merecendo o 
privilégio de sua récita, quando avisa que um galo 
só não tece uma manhã, que é preciso ter muitos 
outros galos, e como se um galo entregasse a ou-
tro galo as notas da escala musical. E eles vão indo, 
num concerto de cantos ancestrais vindos de lon-
ge, de muito longe, tangidos pelo vento Nordeste 
quando vem do mar. Acabou o espaço. Só cabe o 
ponto final.   

Os galos

vicenteserejo@gmail.com

Vicente Serejo
>> Guerra. O Sebrae fez 
uma parceria com a editora 
Caravela e apoiou os três 
primeiros títulos da série 
histórica sobre a partici-
pação do Rio Grande do 
Norte na Segunda Guerra 
Mundial.

>> Títulos. O editor José 
Correia Torres Neto orga-
nizou uma antologia com 
textos sobre o que chamou 
de ‘Observações sobre a II 
Guerra Mundial no RN’, 
reunindo vários autores 
locais.

>> Mais. Leonardo Dantas, 
Oswaldo Pires Souza Neto 
e Giovanni Maciel de Arau-
jo Silva, estão participando 
com um estudo sobre ‘A En-
genharia Norte-Americana 
em Natal na II Guerra’.

>> Ainda. Da coleção faz 
parte ainda o novo livro do 
pesquisador Rostand Me-
deiros, ‘Sobrevoo: Episódios 
da Segunda Guerra Mun-
dial no RN’. Lançamento: 
dia 2 de abril, às 11h, no 
Sebrae. 

>> Vida. A professora 
Maria Arisnete Câmara 
de Morais lança dia 10 
de maio, às 18h, no salão 
nobre do Instituto Histó-
rico, a biografia ‘Sophia 
Lyra, entre a literatura e a 
história’. Todos lá.

>> Efeito. É salutar que 
o deputado Hermano 
Morais promova o debate 
para tentar saber quais as 
razões das tarifas aéreas 
partindo de Natal até 80% 
mais caras do que em todo 
Nordeste. Ufa!

>> Mas. A tendência é não 
chegar a uma conclusão. A 
não ser que o trade oficial, 
gastador de verbas públicas 
pelo mundo afora, tenha 
uma crise de sinceridade e 
peça demissão coletiva. 

PALCO

>> Voz. O deputado Walter 
Alves é uma voz dissonan-
te. Para ele, segundo quem 
ouviu, o partido não tem 
candidato a prefeito de 
Natal. Ele logo vai desco-
brir que tem. Nome: Álvaro 
Dias.

>> Aliás. Não se contesta o 
direito do filho de Garibaldi 
ter uma opinião divergente 
do que hoje pensa o ex-de-
putado Henrique Alves. 
Mas, é que falta a Walter 
peso para uma dissidência.  

>> Anote. Há os que 
duvidaram, pois anotem e 
cobrem: a segurança não 
poderá mais divulgar os 
bandidos mortos em con-
fronto com a polícia. Veto 
é de Brasília, em forma de 
recomendação. 

>> Bravata. Como se 
a morte, de bandido ou 
mocinho, não reunisse na 
própria tensão do fato em 
si a força que vai jogar nos 
olhos e ouvidos da socieda-
de. A morte é uma eterna 
novidade.    

>> Risco. O fato, em 
si mesmo, além de não 
acrescentar eficiência às 
polícias, pode servir como 
incentivo ao encobrimento 
da violência policial. O que 
as imagens já registram 
todos os dias.

>> Pronto. Com 600 pá-
ginas, e mais de cem fotos 
inéditas, o livro ‘Tempos 
Marcantes’, de Manuel de 
Brito, está pronto. Espera 
a sua decisão para ir aos 
prelos e aos olhos dos 
leitores.

>> Hein? Agora é só repe-
tir o velho muxoxo sábio 
que atravessa os séculos na 
boca do povo quando per-
gunta, lavando as palavras 
com a ironia do mundo: “E 
o Michel Temer, hein?”. 

CAMARIM

>> Cena. O interesse do procurador da República 
Victor Mariz por seu cargo e tradição familiar (é 
neto do senador Dinarte Mariz) pode ser deter-
minante para o nosso patrimônio histórico. Mariz 
tem se reunido com pesquisadores e historiadores 

para incentivar um levantamento dos edifícios 
históricos, civis e militares, o primeiro grande 
levantamento do que o Rio Grande do Norte ainda 
pode preservar ao longo dos seus quatro séculos 
de história. É uma bela ideia.

“ “A cada manhã o
mundo é novo para mim.

Sidonie Collette, 
escritora francesa (1873-1954). 
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resumo desses novos pronunciamentos: CPC 48 - Instrumentos financeiros: A Companhia ado-
tou, a partir de 1º/01/2018, o CPC 48 que aborda a classificação, a mensuração e o reconhecimen-
to de ativos e passivos financeiros e substitui a orientação do CPC 38, no que diz respeito à classi-
ficação e à mensuração de instrumentos financeiros. As principais alterações que o CPC 48 trouxe 
foram: (i) novos critérios de classificação de ativos e passivos financeiros; (ii) novo modelo de 
impairment para ativos financeiros, que traz uma abordagem de perdas esperadas, em substituição 
ao modelo anterior de perdas incorridas; e (iii) flexibilização das exigências para adoção da contabi-
lidade de hedge. A Companhia avaliou os seus ativos e passivos financeiros e identificou que não 
existem impactos significativos decorrentes da adoção desta nova norma, no que se refere ao novo 
modelo de impairment para ativos financeiros, tendo em vista que a Companhia não possui títulos 
em atraso, tampouco histórico de perdas relevantes. Adicionalmente, a Companhia avaliou que a 
aplicação do CPC 48 não trouxe impacto significativo sobre os ativos e passivos financeiros em 
31/12/2018, considerando que o seu principal passivo financeiro manteve a classificação e mensu-
ração na categoria “custo amortizado”, não havendo modificação significativa em sua mensuração. 
Os instrumentos financeiros da Companhia estão apresentados na nota explicativa nº 19. A tabela 
a seguir explica as categorias de mensuração originais no CPC 38 e as novas categorias de men-
suração do CPC 48 para cada classe de ativos e passivos financeiros da Companhia em 
01/01/2018: 

Em milhares de R$

Classificação 
original  

de acordo  
com CPC38

Nova  
classificação  

de acordo com  
CPC 48

Valor contábil  
original de  

acordo  
com CPC 38

Novo valor  
contábil de 

acordo com 
o CPC 48

Caixa e equivalentes 
 de caixa

Empréstimos  
e recebíveis

Valor justo por  
meio do resultado 9.596 9.596

Contas a receber e outros
 recebíveis, incluindo 
  partes relacionadas

Empréstimos  
e recebíveis Custo amortizado 3.918 3.918

Aplicações financeiras 
 vinculadas

Empréstimos  
e recebíveis

Valor justo por  
meio do resultado 11.690 11.690

Fornecedores e outras 
 contas a pagar, incluindo 
  partes relacionadas

Outros passivos 
financeiros Custo amortizado 152 152

Empréstimos 
 e financiamentos

Outros passivos  
financeiros Custo amortizado 69.921 69.921

CPC 47 - Receita de contratos com clientes: A Companhia adotou, a partir de 1º/01/2018, o 
CPC 47 que traz os princípios que uma entidade deve aplicar para determinar a mensuração da 
receita e seu reconhecimento. Essa norma baseia-se no princípio de que a receita é reconhecida 
quando o controle de um bem ou serviço é transferido a um cliente, assim, o princípio de controle 
substitui o princípio de riscos e benefícios. A referida norma entrou em vigor em 1/01/2018 e 
substituiu o CPC 17 - “Contratos de Construção”, CPC 30 - “Receitas” e correspondentes interpre-
tações. A principal receita da Companhia é representada pelo fornecimento de energia elétrica 
através de contratos de venda de energia no ambiente regulado ou livre. Esses contratos, bem 
como a energia comercializada em bases mensais, são registrados na Câmara de Comercializa-
ção de Energia Elétrica (CCEE) tanto pelo vendedor como pelo comprador, de forma a confirmar 
a entrega e o recebimento da energia. A obrigação de desempenho é cumprida quando da entrega 
da energia aos clientes. Com base na análise realizada a Companhia não identificou impacto sig-
nificativo em suas demonstrações financeiras pela adoção do CPC 47. i. Novas normas e inter-
pretações ainda não adotadas; CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil; O CPC 
06 (R2) introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial 
para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representar o seu 
direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação 
de efetuar pagamentos futuros do arrendamento. Isenções opcionais estão disponíveis para arren-
damentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece seme-
lhante a norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em finan-
ceiros ou operacionais. O CPC 06 (R2) altera de maneira substancial as normas de arrendamento 
existentes, incluindo o CPC 06 - Operações de Arrendamento Mercantil e o CPC 03 relativo a As-
pectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. A norma é efetiva a partir de 

EURUS II ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
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Relatório da Administração - Exercício 2018
Cumprindo as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos senhores acionistas, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do Parecer 
dos Auditores Independentes. Colocamo-nos a inteira disposição dos senhores acionistas para prestar quaisquer informações ou esclarecimentos relativos às contas e aos atos praticados no exercício findo. Curitiba (PR), 28 de fevereiro de 2019.

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)
Balanços Patrimoniais Nota 2018 2017

Ativo/Circulante 13.649 10.340
Caixa e equivalentes de caixa 7 9.596 4.205
Contas a receber de clientes 8 3.918 5.947
Despesas antecipadas 106 98
Adiantamentos a fornecedores 8 21
Tributos e contribuições a compensar 21 69
Não circulante 122.043 127.377
Contas a receber de clientes 8 – 2.006
Aplicações financeiras vinculadas 10 11.690 10.576
Imobilizado 11 110.336 114.786
Intangível 17 9
Total do ativo 135.692 137.717

Balanços Patrimoniais Nota 2018 2017
Passivo/Circulante 7.909 8.977
Fornecedores 102 66
Empréstimos e financiamentos 12 6.020 5.783
Obrigações fiscais 305 539
Contas a pagar a partes relacionadas 9 50 50
Dividendos a pagar 14 1.432 2.539
Não circulante 64.045 69.602
Empréstimos e financiamentos 12 63.901 69.468
Tributos diferidos 144 134
Patrimônio líquido 14 63.738 59.138
Capital social 44.387 44.387
Reserva legal 1.269 967
Reserva de lucros 18.082 13.784
Total do passivo 135.692 137.717

Demonstrações do Resultado
Nota 2018 2017

Receita líquida de venda de energia 15 24.873 29.838
Custo da geração de energia 16 (11.307) (10.866)
Lucro bruto 13.566 18.972
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas 16 (386) (652)
Outras despesas operacionais 16 (78) (524)
Resultado antes das receitas (despesas)
 financeiras líquidas e impostos 13.102 17.796
Despesas financeiras 17 (6.864) (7.200)
Receitas financeiras 17 873 1.204

(5.991) (5.996)
Resultado antes dos impostos 7.111 11.800
Imposto de renda e contribuição social correntes 18 (1.148) (1.261)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 18 69 151
Lucro líquido do exercício 6.032 10.690

Demonstrações do Resultado Abrangente
2018 2017

Lucro líquido do exercício 6.032 10.690
Outros resultados abrangentes – –
Resultado abrangente total do exercício 6.032 10.690

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital 
Social

Reserva  
legal

Reserva  
de lucros

Lucros (prejuízos)  
acumulados Total

Saldos em 1º/01/2017 44.387 433 6.167 – 50.987
Lucro líquido do exercício – – – 10.690 10.690
Destinações
Constituição da reserva legal – 534 – (534) –
Dividendos – – – (2.539) (2.539)
Destinação reserva de lucros – – 7.617 (7.617) (2.539)
Saldos em 1º/01/2018 44.387 967 13.784 – 59.138
Lucro líquido do exercício – – – 6.032 6.032
Destinações
Constituição da reserva legal – 302 – (302) –
Dividendos – – – (1.432) (1.432)
Destinação reserva de lucros – – 4.298 (4.298) –
Saldos em 31/12/2018 44.387 1.269 18.082 – 63.738

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
2018 2017

Lucro líquido do exercício 6.032 10.690
Ajustes para:
 Depreciações 4.556 4.566
 Juros e variações monetárias 6.224 6.743
 Amortização de custos de transação 57 (57)
 Imposto de renda e contribuição social corrente 1.148 1.261
 Imposto de renda e contribuição social diferido (69) (151)
Lucro líquido ajustado 17.948 23.052
Variações em:
 Contas a receber de clientes 4.035 (6.017)
 Despesas antecipadas (8) (19)
 Adiantamentos a fornecedores 13 61
 Tributos e contribuições a compensar 48 74
 Fornecedores 36 66
 Obrigações fiscais (343) –
 Adiantamento de clientes – (1)
 Contas a pagar a partes relacionadas – (1.082)
 Tributos diferidos 79 (12)
 Impostos pagos sobre o lucro (1.039) (1.045)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais 20.769 15.077
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
 Aquisição de imobilizado (110) (77)
 Baixa de imobilizado 4 –
 Aquisição de intangível (8) (9)
 Recursos provenientes de alienação de imobilizado – 528
Fluxo de caixa líquido (utilizado nas) 
 proveniente das atividades de investimento (114) 442
Fluxos de caixa das atividades de financiamento:
 Aplicações financeiras vinculadas (1.114) (422)
 Pagamentos de dividendos (2.539) (2.059)
 Recursos provenientes de empréstimos e financiamentos – 480
 Pagamento de principal sobre empréstimos e financiamentos (5.841) (5.763)
 Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos (5.770) (6.128)
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (15.264) (13.892)
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa 5.391 1.627
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4.205 2.578
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 9.596 4.205

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto operacional: A Eurus II Energias Renováveis S.A. (“Eurus” ou “Companhia”), com 
Sede na Fazenda Baixa do Macaco, KM 14 da Rodovia RN-120, João Câmara-RN é uma socie-
dade anônima de capital fechado constituída em 29/04/2009 e tem como objeto a geração de 
energia elétrica, mediante exploração específica do Parque Eólico Eurus II, localizada no sertão 
Potiguar do Estado do Rio Grande do Norte, próximo às divisas dos municípios João Câmara e 
Parazinho, e destina-se à comercialização na modalidade de produtor independente de energia. 
A Eurus II foi vencedora do Leilão de Energia de Reserva - LER nº 05/2010 e assinou contrato 
de fornecimento de energia 01/09/2013 por um período de 20 anos. A Companhia entrou em 
operação comercial em 01/01/2015 com a produção anual estimada de 15,2 MW. A vigência do 
prazo de autorização e concessão inicia-se a partir da data de assinatura do contrato. 2. Base 
de preparação: Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras da Companhia 
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronun-
ciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as 
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras e estão consistentes com as 
utilizadas pela Administração na sua gestão. As principais políticas contábeis aplicadas na pre-
paração das demonstrações financeiras da Companhia estão descritas na nota explicativa  
6. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria da Companhia em 
28/02/2019. Este é o primeiro conjunto de demonstrações financeiras anuais da Companhia na 
qual o CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente e o CPC 48 - Instrumentos Financeiros foram 
aplicados. Mudanças nas principais políticas contábeis estão descritas na nota explicativa h. 
Novas Normas e interpretações adotadas durante o exercício de 2018. 3. Moeda funcional e 
moeda de apresentação: As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é 
a moeda funcional e de apresentação da Companhia. A moeda funcional foi determinada em 
função do ambiente econômico primário de suas operações. Todos os saldos foram arredonda-
dos para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4. Uso de estimativas 
críticas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração 
utilizou estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores re-
portados de ativos, passivos, receitas e despesas, pois, os resultados efetivos podem ser dife-
rentes daqueles apurados de acordo com tais estimativas e premissas. As estimativas e as 
premissas utilizadas pela Administração da Companhia representam as melhores estimativas 
atuais realizadas em conformidade com as normas aplicáveis e são reconhecidas prospectiva-
mente. As estimativas são ainda, continuamente avaliadas, considerando a experiência histórica 
da Companhia e outros fatores, quando aplicável. As informações sobre julgamentos realizados 
na aplicação das políticas contábeis adotadas que têm efeitos significativos sobre os valores 
reconhecidos nas demonstrações e as informações sobre as incertezas relacionadas a premis-
sas e estimativas que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos 
saldos contábeis de ativos e passivos no exercício findo em 31/12/2018, estão incluídas nas 
seguintes notas explicativas: • Nota 11 - Imobilizado (valor residual e vida útil dos ativos); • Nota 
13 - Provisões para contingências (probabilidade e magnitude das saídas de recursos); • Nota 
19 - Instrumentos financeiros (mensuração do valor justo e classificação dos instrumentos finan-
ceiros). 5. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no 
custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros não-derivativos designados pelo valor 
justo por meio do resultado, que são mensurados pelo valor justo. 6. Resumo das principais 
políticas contábeis: As políticas contábeis descritas a seguir têm sido aplicadas de maneira 
consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras. a. Reconhe-
cimento da receita operacional: A Companhia adotou inicialmente o CPC 47 a partir de 
1º/01/2018. As informações sobre as políticas contábeis do Grupo relacionadas a contratos com 
clientes, bem como os efeitos da aplicação inicial, são fornecidas na nota explicativa h.2, CPC 
47 - Receita de contratos com clientes. A receita líquida inclui basicamente a receita bruta de 
geração de energia e as deduções com PIS e COFINS. b. Receitas financeiras e despesas 
financeiras: As receitas financeiras abrangem, principalmente, receitas de juros sobre aplica-
ções financeiras. As despesas financeiras abrangem, principalmente, despesas com juros sobre 
os empréstimos e financiamentos contratados. c. Imposto de renda e contribuição social: O 
imposto de renda e a contribuição social foram apurados de acordo com a sistemática denomi-
nada ¨Lucro Presumido¨, em que o imposto de renda é calculado sobre a presunção de 8% da 
receita bruta pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem 
a R$ 240 no período de 12 meses, enquanto a contribuição social é computada sobre a presun-
ção de 8% sobre a alíquota de 9%, reconhecidos pelo regime de competência. A despesa com 
imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos são reconhecidos no resultado a 
menos que estejam relacionados a combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos 
no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. O imposto corrente refere-se ao 
imposto a pagar sobre o lucro tributável ou prejuízo fiscal do período calculado com base nas 
alíquotas vigentes na data de balanço e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos 
períodos anteriores. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias 
entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins de recolhimento (impostos correntes). 
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas fiscais, 
créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros 
futuros sujeitos à tributação estejam disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de 
imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados a cada data de balanço e serão 
reduzidos na medida em que sua realização não seja provável. As provisões de imposto de 
renda pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido referente às receitas finan-
ceiras são tributadas aplicando-se as alíquotas do respectivo imposto e contribuição vigentes. 
d. Imobilizado: (i) Reconhecimento e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo 
custo histórico de aquisição ou construção, deduzidos de depreciação acumulada e quaisquer 
perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment). O custo inclui gastos que são 
diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Em-
presa inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o 
ativo no local e condição necessários para que esses sejam capazes de operar da forma preten-
dida pela Administração, e custos de empréstimos sobre ativos qualificáveis. Quando partes sig-
nificativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens 
separados (componentes principais) de imobilizado. Quaisquer ganhos ou perdas na alienação 
de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado do exercício. (ii) Custos subsequen-
tes: Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômi-
cos futuros associados com gastos serão auferidos pela Companhia. (iii) Depreciação: Os bens 
do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear com base nas taxas anuais estabeleci-
das e revisadas periodicamente pela Aneel, as quais são praticadas e aceitas pelo mercado  
como representativas da vida útil econômica dos bens vinculados à infraestrutura da concessão, 
limitados ao prazo da concessão. Os demais bens do ativo imobilizado são depreciados pelo 
método linear com base na estimativa de vida útil, exceto os terrenos que não são depreciados. 

Taxas médias de depreciação: 
Classe de imobilizado Taxa anual de depreciação
Móveis e utensílios 5%
Edificações, obras civis e benfeitorias 3%
Aerogeradores 3%
Equipamentos de informática 20%
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de ba-
lanço e ajustados caso seja apropriado. e. Intangível: Os custos com a aquisição dos direitos ad-
quiridos pela Companhia relativos à exploração de recurso eólico são capitalizados e mensurados 
pelo custo, deduzidos da amortização acumulada pelo método linear ao longo das vidas úteis e 
quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável do ativo. f. Instrumentos financei-
ros: Reconhecimento e mensuração inicial: O contas a receber de clientes e os títulos de dívida 
emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e 
passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Companhia se tornar parte das dispo-
sições 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 VJR, os custos de transação 
que são diretamente atribuíveis a sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem 
um componente significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. 
Classificação e mensuração subsequente: No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é clas-
sificado como mensurado: ao custo amortizado; ao VJORA (valor justo através do resultado abran-
gente) - instrumento de dívida; ao VJORA (valor justo através do resultado abrangente) - instrumen-
to patrimonial; ou ao VJR (valor justo através do resultado). Os ativos financeiros não são 
reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que a Companhia mude o 
modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros 
afetados são reclassificados no primeiro dia do 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: • é mantido dentro de um mode-
lo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; 
e • 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 mensu-
rado ao VJR; • é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo rece-
bimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e • seus termos 
contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal 
e juros sobre o valor principal em aberto. A Companhia não possui ativos financeiros mensurados 
ao VJORA. Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas: Política aplicá-
vel a partir de 1º/01/2018: Ativos financeiros a VJR - Esses ativos são mensurados subsequen-
temente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido 
no resultado; Ativos financeiros a custo amortizado - Esses ativos são subsequentemente men-
surados 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 reco-
nhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resulta-
do; Instrumentos de dívida e patrimoniais a VJORA - A Companhia não possui ativos financeiros 
mensurados ao VJORA. Ativos financeiros - Política aplicável antes de 1/01/2018: A Companhia 
classificou os ativos financeiros nas seguintes categorias: • empréstimos e recebíveis; • ativos finan-
ceiros mantidos até o vencimento; • ativos financeiros disponíveis para venda; e • ativos financeiros 
mensurados pelo valor justo por meio do resultado, e dentro dessa categoria como: ativos financei-
ros mantidos para negociação; instrumentos derivativos de hedge; ou ativos financeiros designados 
ao valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e 
perdas: Política aplicável antes de 1/01/2018: Ativos financeiros a VJR - Mensurados ao valor 
justo e as variações no valor justo, incluindo juros ou receita de dividendos, foram reconhecidas no 
resultado; Ativos financeiros mantidos até o vencimento - Mensurados ao custo amortizado 
utilizando o método de juros efetivos; Empréstimos e recebíveis - Mensurados ao custo amortiza-
do utilizando o método de juros efetivos; Ativos financeiros mantidos para venda - Mensurados 
ao valor justo e as variações no valor justo, exceto as perdas por impairment, juros e diferenças 
cambiais sobre os instrumentos de dívida, foram reconhecidas em ORA e acumuladas na reserva 
de valor justo. Quando esses ativos foram desreconhecidos, os ganhos e perdas acumulados no 
patrimônio líquido foram reclassificados para o resultado. 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 resulta-
do. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizan-
do 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. 
Desreconhecimento: • Ativos financeiros: A Companhia desreconhece um ativo financeiro quan-
do os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia 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 finan-
ceiro são transferidos ou na qual a Companhia nem transfere nem mantém substancialmente todos 
os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o 
ativo financeiro. A Companhia realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço 
patrimonial, mas mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos trans-
feridos. Nesses casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos. • Passivos financeiros:  
A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, 
cancelada ou expira. A Companhia também desreconhece um passivo financeiro quando os termos 
são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são 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 con-
traprestação paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos assumi-
dos) é reconhecida no resultado. Compensação: Os ativos ou passivos financeiros são compensa-
dos e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia 
tenha atualmente um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de 
liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 
g. Redução ao valor recuperável (impairment): A Companhia revisa anualmente o valor contábil 
de seus ativos imobilizado e intangível para determinar se há alguma indicação de que tais ativos 
sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável. Se houver evidências claras e objetivas 
para tal indicação, o montante recuperável do ativo é estimado com a finalidade de mensurar o 
montante desta perda, se houver. Quando não for possível estimar o montante recuperável de um 
ativo individualmente, a Companhia calcula o montante recuperável da unidade geradora de caixa 
à qual pertence o ativo em análise. O montante recuperável é o maior valor entre o valor justo menos 
o valor de preço líquido de venda na alienação ou o valor em uso do ativo. Na avaliação do valor em 
uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao valor presente pela taxa de desconto, 
antes dos impostos, que reflita uma avaliação atual de mercado do valor da moeda no tempo e os 
riscos específicos do ativo para o qual a estimativa de fluxos de caixa futuros não foi ajustada. Se o 
montante recuperável de um ativo for menor que o seu valor contábil, a diferença decorrente de 
perda por redução ao valor recuperável do ativo é imediatamente reconhecida no resultado do 
exercício. h. Novas Normas e interpretações adotadas durante o exercício de 2018: Novos 
pronunciamentos, modificações de pronunciamentos e interpretações foram emitidas pelo IFRS 
e/ou CPC, os quais foram efetivos para exercícios iniciados em/ou após 1º/01/2018 e foram adota-
dos na elaboração destas demonstrações financeiras. Devido aos métodos de transição escolhidos 
pela Companhia na aplicação destas normas, as informações comparativas dessas demonstrações 
financeiras não foram reapresentadas para refletir os requerimentos das novas normas. Segue 

A defesa do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva pediu nesta 
segunda-feira, 25, ao Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) a anulação 
da condenação no caso do tríplex do 
Guarujá (SP) e o envio do processo 
para a Justiça Eleitoral. 

O pedido foi feito diante da pos-
sibilidade de o STJ julgar nos pró-
ximos dias o recurso protocolado 
pelos advogados do ex-presidente 
para rever a condenação. 

A manifestação também foi ba-
seada na decisão do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) que confirmou 
a competência da Justiça Eleitoral 
para julgar crimes comuns conexos 
aos eleitorais. 

O caso será julgado pela Quin-
ta Turma do tribunal e tem como 
relator o ministro Felix Fischer. 
Também fazem parte do colegiado 
os ministros Jorge Mussi, Reynal-
do Soares da Fonseca e Ribeiro 
Dantas. O ministro Joel Ilan Pa-
ciornik se declarou suspeito para 
julgar todas as causas relacionadas 
com a Operação Lava Jato e não 
participará do julgamento. 

Em janeiro de 2018, Lula foi 
condenado pelo Tribunal Regional 
Federal (TRF) da 4ª Região, sedia-
do em Porto Alegre, a 12 anos e um 
mês de prisão por corrupção e lava-
gem de dinheiro. 

Por determinação do então juiz 
responsável Sergio Moro, o ex-pre-
sidente cumpre pena provisoria-
mente na Superintendência da 
Polícia Federal, em Curitiba, desde 
7 de abril do ano passado. 

Defesa de Lula 
pede envio do 
processo do tríplex 
à Justiça Eleitoral

Lava Jato

Ex-presidente durante passagem pelo RN

José Aldenir / Agora RN
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1º/01/2019. A Companhia analisou os contratos de arrendamento operacional que possui, 
relacionados basicamente ao uso de cessão de terrenos nos quais os parques eólicos foram 
instalados, e também as condições de remuneração estabelecidas nos acordos e, confirmou a 
necessidade de adoção do CPC 06 (R2), uma vez que detém o controle e substancial benefício 
econômico sobre a utilização destes ativos, assim como efetua os pagamentos mensais de arren-
damento em base de valor fixo. Desta forma, para fins de conformidade ao novo normativo contábil 
de reconhecimento das operações de arrendamento mercantil, a Companhia espera reconhecer o 
valor de ativo operacional decorrente do uso de cessão dos terrenos arrendados e o respectivo 
passivo financeiro, obtido por meio dos fluxos de caixa calculados nos termos e prazos contratuais 
estabelecidos nos contratos em vigência. Os impactos contábeis decorrentes da referida norma 
encontram-se em fase de levantamento e avaliação pela Administração da Companhia. Além dis-
so, a natureza das despesas relacionadas a esses arrendamentos será alterada a partir de 
1º/01/2019, pois o CPC 06 (R2) substitui a despesa linear de arrendamento operacional por despe-
sas de amortização do direito de uso e juros sobre os passivos de arrendamento. A Companhia 
utilizará as isenções opcionais e, como arrendatária optou por aplicar a norma utilizando-se da 
abordagem retrospectiva modificada com expedientes práticos opcionais a partir do início de vigên-
cia da norma.
7. Caixa e equivalentes de caixa: 2018 2017
Caixa e bancos 12 14
Aplicações financeiras 9.584 4.191

9.596 4.205
Compreendem numerários em espécie, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de 
curto prazo com alta liquidez, que possam ser resgatadas no prazo de até 90 dias da data de 
contratação em caixa. Em 31/12/2018 os saldos de caixa e equivalentes de caixa e aplicação finan-
ceira referem-se a disponibilidades em conta aplicação no Banco Santander, em moeda nacional, 
indexada pela variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI, com resgate imediato sem 
prejuízo da remuneração auferida até a data. A taxa de remuneração da aplicação no Banco 
Santander foi de 95% do CDI no exercício.
8. Contas a receber de clientes: 2018 2017
Contas a receber de clientes 3.918 7.953

3.918 7.953
Ativo circulante 3.918 5.947
Ativo não circulante – 2.006
As contas a receber têm a seguinte composição por idade de vencimento: 2018 2017
A vencer em até 180 dias 3.918 3.941
A vencer entre 181 e 360 dias – 2.006
A vencer acima de 360 dias – 2.006

3.918 7.953
O contas a receber decorre do fornecimento de energia efetuado no mês de dezembro de 2018 
a vencer em janeiro de 2019. Não existem valores de contas a receber de clientes vencidos em 
31/12/2018. Adicionalmente, não há expectativa de perdas com o montante de contas a receber 
de clientes da Companhia, portanto não se faz necessária a constituição de provisão para crédi-
tos de liquidação duvidosa. 9. Contas a pagar a partes relacionadas: A Companhia possui 
operações com partes relacionadas entre as empresas do mesmo grupo econômico relativas a 
rateio de folha de pagamento, nota de débito de despesas comuns entre as empresas e gestão 
de recursos financeiros.
Passivo circulante 2018 2017
Atlantic Energias Renováveis S.A. (a) 50 50

50 50
(a) Os saldos de partes relacionadas referem-se ao rateio de folha de pagamento entre as em-
presas e a controladora direta.
10. Aplicações financeiras vinculadas: 2018 2017
Aplicações financeiras vinculadas 11.690 10.576

11.690 10.576
Em 31/12/2018 e 2017 os saldos de aplicações financeiras vinculadas referem-se a saldo da 
conta Reserva do Serviço da Dívida, Conta reserva de O&M (Operação e Manutenção) e Conta 
Reserva Especial com restrição de movimento para atendimento ao covenants conforme defini-
do no contrato de financiamento de longo prazo junto ao BNDES (nota explicativa 11). Tais 
montantes não possuem liquidez e estão aplicados em moeda nacional junto ao Banco Santan-
der e podem ser movimentadas somente mediante autorização expressa do BNDES. As aplica-
ções financeiras vinculadas são lastreadas em títulos públicos e indexadas pela variação do 
Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI. 11. Imobilizado: (i) Composição do saldo:

Taxas  
anuais de  

depreciação

2018 2017

Custo
Depreciação  

acumulada
Saldo  

líquido
Saldo  

líquido
Móveis e utensílios 5% 24 (5) 19 15
Edificações, obras civis e benfeitorias 3% 11.786 (1.602) 10.184 10.592
Aerogeradores 3% 119.160 (19.117) 100.043 104.179
Equipamento de informática 20% 105 (15) 90 –

131.075 (20.739) 110.336 114.786
(ii) Movimentação do custo: Movimentação em 2018

Saldo 
em 2017 Adições Baixas

Transfe- 
rências

Saldo 
em 2018

Móveis e utensílios 19 5 – – 24
Edificações, obras civis e benfeitorias 11.786 – – – 11.786
Aerogeradores 119.164 – (4) – 119.160
Equipamento de informática – 105 – – 105

130.969 110 (4) – 131.075
(iii) Movimentação da depreciação: Movimentação em 2018

Saldo  
em 2017 Adições Baixas

Transfe- 
rências

Saldo  
em 2018

Móveis e utensílios (4) (1) – – (5)
Edificações, obras civis e benfeitorias (1.194) (408) – – (1.602)
Aerogeradores (14.985) (4.132) – – (19.117)
Equipamento de informática – (15) – – (15)

(16.183) (4.556) – – (20.739)
A Companhia efetuou estudo do valor recuperável de seu ativo imobilizado em 31/12/2018 e não 
há evidências que indiquem a necessidade de reconhecimento de perda no resultado do exercício.
12. Empréstimos e financiamentos:

Operações (moeda nacional)
Indexador e taxas 

anuais de juros
Vencimento  

final 2018 2017
BNDES (a) TJLP + 2,02% 16/12/2030 70.552 75.939
Custos com a captação (631) (688)

69.921 75.251
Passivo circulante 6.020 5.783
Passivo não circulante 63.901 69.468
(a) Em 18/12/2014, foi assinado o Contrato de Financiamento entre a Companhia (emitente) e o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (credor) no valor total de 
R$ 94.540, com vencimento final para dezembro de 2030. Garantias: alienação fiduciária da to-
talidade das ações detidas pelos acionistas da Emissora e dos equipamentos utilizados no 
Projeto e aplicações financeiras vinculadas (nota explicativa 9).
12.1 Conciliação da movimentação patrimonial com os fluxos de caixa decorrentes de 
atividades de financiamento:

Ativo Passivo Patri- 
mônio  

liquidoAplicações  
financeiras  
vinculadas

Emprés- 
timos e  

financia- 
mentos

Divi- 
dendos  
a pagarEm milhares de reais

Capital  
social Total

Saldo em 31/12/2017 10.576 75.251 2.539 44.387 132.753
Variações dos fluxos de caixa de financiamento  
Recursos/redução provenientes de aporte 
 de capital de acionistas – – – – –
Aplicação em aplicações financeiras vinculadas 1.114 – – – 1.114
Recursos recebidos de empréstimos – – – – –
Pagamento de juros – (5.770) – – (5.770)
Pagamento de empréstimos – (5.841) – – (5.841)
Dividendos pagos – – (2.539) – (2.539)
Total das variações nos fluxos de 
 caixa de financiamento 1.114 (11.611) (2.539) – (13.036)
Outras variações
Relacionadas com passivos
Despesas com juros – 6.224 – – 6.224
Custos de captação amortizados – 57 – – 57
Dividendos propostos no exercício – – 1.432 – 1.432
Total das outras variações 
 relacionadas com passivos – 6.281 1.432 – 7.713
Saldo em 31/12/2018 11.690 69.921 1.432 44.387 127.430

12.2 Covenants: A Companhia contratou empréstimo com cláusulas que requerem a manuten-
ção de determinadas condições a serem observadas, tais como: constituição, sem a prévia au-
torização do BNDES, de penhor ou gravame sobre quaisquer direitos, inclusive creditórios, 
oriundos do projeto financiado, além de desempenho satisfatório em relação a determinados 
indicadores financeiros detalhados a seguir. O descumprimento das condições mencionadas 
poderá implicar no vencimento antecipado das dívidas e/ou multas. Em 31/12/2018 e 2017, to-
das as condições referentes às Cláusulas Restritivas foram plenamente atendidas. 
12.2.1 Índice de Cobertura do Serviço da Dívida - BNDES: 2018 2017
Saldo de caixa no início do exercício (a) 10.706 9.024
Lucro líquido do exercício 6.032 10.690
Resultado financeiro líquido 5.991 5.996
Imposto de renda e contribuição social correntes 1.148 1.261
Depreciação 4.556 4.566
EBITDA ajustado (*) 17.727 22.513
Despesa de IR e CS apurada no exercício, líquidos de diferimentos, 
 excluindo IR e CS decorrentes de receitas financeiras (1.079) (1.110)
Distribuição de capital prevista para o ano seguinte (1.432) (2.539)
Geração de caixa da atividade (b) 15.216 18.864
Serviço da dívida (**) (c) 11.611 11.891
Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (a) + (b)/(c) 2,23 2,35
(*) O EBITDA ajustado é composto pelos seguintes saldos: (+) lucro líquido (– ou +) despesas 
financeiras e receitas financeiras líquidas (+) provisão para IR e CS (– ou +) resultados de itens 
não recorrentes após tributos (+) depreciação, sendo que os saldos do EBITDA referem-se às 
demonstrações financeiras do período de referência. (**) O serviço da dívida, conforme contrato 
firmado entre as partes, refere-se ao pagamento de principal e juros sobre empréstimos efetua-
dos no período findo em 31/12/2018 e 2017. Em 2018, a Companhia apurou um índice mensal 
igual ou superior de 1,30 conforme previsto em contrato junto ao BNDES. Desta forma, em 
31/12/2018 e 2017, todas as condições referentes às Cláusulas Restritivas foram plenamente 
atendidas. 12.3 Outras garantias:

Início de vigência Final da vigência Objeto da garantia Banco/Seguradora Valor
06/09/2018 06/09/2019 Garantia Financeira Banco Santander 215
14/12/2017 13/10/2019 Garantia Financeira Banco Santander 17.917

As garantias referem-se a: garantia fidejussória do contrato de financiamento junto ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento - BNDES, formalizada através de carta fiança e garantia financei-
ra dos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão - CUST. 13. Provisões para contingên-
cias: A Companhia é parte (polo passivo) em processo administrativo perante a Prefeitura Mu-
nicipal de Curitiba, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões tributárias. 
De acordo com os advogados que assessoram a Companhia, as chances de perda no final do 
processo avaliadas como “possível”, totalizam o montante de R$ 175 (R$ 163 em 2017).  
14. Patrimônio líquido: a. Capital social: O capital social integralizado em 31/12/2018 é de  
R$ 44.387 (R$ 44.387 em 2017), dividido em 44.387.000 ações ordinárias (44.387.000 ações 
em 2017), no valor nominal unitário de R$ 1,00, distribuídas conforme a seguir:
Acionistas 2018 2017
Atlantic Energias Renováveis S.A. (“Atlantic”) 44.387 44.387

44.387 44.387
b. Reserva legal: A reserva legal é constituída à razão de 5% do lucro líquido, após a compen-
sação de prejuízos que eventualmente venham a ser apurados anteriormente, e limitada a 20% 
do capital social.

2018 2017
Lucro líquido do exercício 6.032 10.690
Constituição de reserva legal - 5% 302 534
c. Dividendos: A política de distribuição de dividendos está estabelecida na letra “a” do art. 36 
do Estatuto Social, de 25% no mínimo do lucro líquido ajustado na forma do Art. 202 da Lei 
nº 6.404/76. 2018 2018
Lucro líquido do exercício 6.032 10.690
Constituição de reserva legal - 5% (302) (534)

5.730 10.156
Dividendo mínimo obrigatório - 25% (1.432) (2.539)
Lucros retidos 4.298 7.617
d. Reserva de lucros: A reserva de retenção de lucros é o montante do lucro apurado no exer-
cício, deduzidos os dividendos mínimos obrigatórios e a reserva legal apurada. A administração 
entende que esse montante deve ficar retido até que haja deliberação em contrário.
15. Receita líquida de venda de energia: 2018 2017
Receita bruta de venda de energia 25.815 30.870
(–) PIS/COFINS (942) (1.032)

24.873 29.838
16. Gastos por natureza: 2018 2017
Custo de geração de energia 11.307 10.866
Despesas gerais e administrativas 386 652
Outras receitas e despesas não operacionais 78 524

(11.771) 12.042
Encargos de transmissão e conexão 1.564 1.609
Despesa com pessoal 656 –
Prêmio de seguro – 133
Serviço de terceiros 285 2.618
Materiais 503 361
Arrendamento 433 394
Custos ambientais – 610
Compra de energia 88 –
Depreciação 4.556 4.566
Manutenção 3.505 –
Despesas administrativas 62 –
Viagens e estadias 21 –
Baixa de ativo imobilizado – 524
Outras 98 1.227

11.771 12.042
17. Resultado financeiro: 2018 2017
Despesas bancárias (63) (62)
Juros de empréstimos e financiamentos (6.224) (6.605)
IOF (2) (15)
Amortização do custo de captação (57) –
Custo da estruturação da dívida (344) –
Outras despesas financeiras (174) (518)
Total das despesas financeiras (6.864) (7.200)
Receitas de aplicações financeiras 873 1.195
Outras receitas financeiras – 9
Total das receitas financeiras 873 1.204
Resultado financeiro líquido (5.991) (5.996)
18. Imposto de renda e contribuição social: A conciliação da despesa calculada pela aplica-
ção das alíquotas fiscais combinadas e da despesa de imposto de renda e contribuição social 
reconhecida no resultado é demonstrada como segue:

2018 2017
Receita bruta com venda de energia 25.815 30.870
Outras receitas 906 1.204
Base de cálculo IRPJ 8% (*) 3.150 3.479
Base de cálculo CSLL 12% (*) 4.273 4.615
Imposto de renda (15%) e contribuição social (9%) = 24% 857 937
Imposto de renda (10%) sobre lucros excedentes
 a R$ 240 no período de 12 meses 291 326
Imposto de renda e contribuição social correntes 1.148 1.261
Taxa efetiva 4,30% 3,93%

2018 2017
Imposto de renda e contribuição social diferidos (**) 69 151
(*) A diferença na base de cálculo para apuração do imposto presumido calculada sobre a recei-
ta com venda de energia, refere-se ao saldo líquido das provisões de receita registradas dentro 
de suas devidas competências.(**) O saldo de R$ 69 refere-se ao imposto diferido sobre a pro-
visão do faturamento de dezembro de 2018. 19. Instrumentos financeiros: A Companhia man-
tém operações com instrumentos financeiros. A administração desses instrumentos é efetuada 
por meio de estratégia operacional e controles internos visando assegurar liquidez, segurança e 
rentabilidade. Os resultados obtidos com estas operações estão de acordo com as práticas 
adotadas pela Administração da Companhia. A administração dos riscos associados a estas 
operações é realizada por meio da aplicação de práticas definidas pela Administração e inclui o 
monitoramento do risco e previsão de fluxo de caixa futuros. a. Valor justo dos instrumentos 
financeiros: Valor justo é o montante pelo qual um ativo poderia ser trocado, ou um passivo li-
quidado, entre partes com conhecimento do negócio e interesse em realizá-lo, em uma  
transação em que não há favorecidos. O conceito de valor justo trata de inúmeras variações 

sobre métricas utilizadas com o objetivo de mensurar um montante em valor confiável. A apura-
ção do valor justo foi determinada utilizando as informações de mercado disponíveis e metodo-
logias apropriadas de avaliação. Entretanto, um julgamento considerável é necessário para inter-
pretar informações de mercado e estimar o valor justo. Algumas rubricas apresentam saldo 
contábil equivalente ao valor justo. Essa situação acontece em função desses instrumentos fi-
nanceiros possuírem características similares aos que seriam obtidos se fossem negociados no 
mercado. O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter um efeito material nos valores de 
realização estimados. As operações com instrumentos financeiros estão apresentadas no balanço 
pelo seu valor contábil, que equivale ao seu valor justo nas rubricas de caixa e equivalentes de 
caixa, clientes, partes relacionadas, depósitos vinculados e fornecedores. Para empréstimos, fi-
nanciamentos e encargos de dívidas, o valor justo se aproxima de seu valor contábil.
Ativos financeiros Valor justo Valor contábil
Circulante 2018 2017 2018 2017
 Caixa e equivalentes de caixa 12 14 12 14
 Aplicações financeiras 9.584 4.191 9.584 4.191
 Contas a receber de clientes 3.918 5.947 3.918 5.947
Não circulante
 Aplicações financeiras 11.690 10.576 11.690 10.576
 Contas a receber de clientes – 2.006 – 2.006
Passivos financeiros
Circulante
 Fornecedores 102 66 102 66
 Empréstimos e financiamentos 6.020 5.783 6.020 5.783
 Partes relacionadas 50 50 50 50
Não circulante
 Empréstimos e financiamentos 63.901 69.468 63.901 69.468
b. Categorias de instrumentos financeiros: A seguir demonstramos a classificação dos instru-
mentos financeiros e seus saldos contábeis:

2018 2017

Ativos financeiros 
Circulante

Valor justo  
por meio  

do resultado
Custo  

amortizado Total

Valor justo  
por meio  

do resultado
Custo  

amortizado Total
 Caixa e equivalentes
  de caixa 12 – 12 14 – 14
 Aplicações financeiras 9.584 – 9.584 4.191 – 4.191
 Contas a receber 
  de clientes – 3.918 3.918 – 5.947 5.947
Não circulante
 Aplicações financeiras
  vinculadas 11.690 – 11.690 10.576 – 10.576
 Contas a receber 
  de clientes – – – – 2.006 2.006
Passivos financeiros
Circulante
 Fornecedores – 102 102 66 – 66
 Empréstimos 
  e financiamentos – 6.020 6.020 5.783 – 5.783
 Partes relacionadas – 50 50 50 – 50
Não circulante
 Empréstimos 
  e financiamentos – 63.901 63.901 – 69.468 69.468
c. Mensuração pelo valor justo: A hierarquia da mensuração do valor justo dos ativos da 
Companhia:

Valor justo em 31/12/2018

Descrição
Saldo  

em 2018

Mercado   
ativo - preço  

cotado (nível 1)

Sem mercado   
ativo - técnica de  

avaliação (nível 2)

Sem mercado  
 ativo -inputs não  

observáveis (nível 3)
Ativos financeiros
Caixa e 
 equivalentes de caixa 12 12 – –
Aplicações financeiras 9.584 9.584 – –
Aplicações financeiras 
 vinculadas 11.690 11.690 – –
Caixa e equivalentes de caixa: são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de 
curto prazo e compõem-se do saldo de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financei-
ras com liquidez imediata, sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Aplicações 
financeiras: elaborado levando-se em consideração as cotações de mercado do papel, ou infor-
mações de mercado que possibilitem tal cálculo, as taxas futuras de juros e câmbio de papéis 
similares. O valor de mercado do título corresponde ao seu valor de vencimento trazido a valor 
presente pelo fator de desconto obtido da curva de juros de mercado em reais. Aplicações fi-
nanceiras vinculadas: referem-se, substancialmente, aos saldos das contas reserva constituí-
das de acordo com os respectivos contratos de empréstimos e financiamento, e deverão ser 
mantidas até a amortização dos mesmos. Os instrumentos financeiros relativos a essas contas 
reserva são contratados exclusivamente para atendimento às exigências legais e contratuais e 
são mensurados ao valor justo por meio do resultado. Para aumentar a coerência e a compara-
ção, a hierarquia do valor justo prioriza os insumos utilizados na medição em três grandes níveis, 
como segue: • Nível 1. Mercado ativo: Preço - Um instrumento financeiro é considerado como 
cotado em mercado ativo se os preços cotados forem pronta e regularmente disponibilizados por 
bolsa ou mercado de balcão organizado, por operadores, por corretores, ou por associação de 
mercado, por entidades que tenham como objetivo divulgar preços por agências reguladoras, e 
se esses preços representarem transações de mercado que ocorrem regularmente entre partes 
independentes, sem favorecimento. • Nível 2. Sem mercado ativo: Técnica de Avaliação - Para 
um instrumento que não tenha mercado ativo o valor justo deve ser apurado utilizando-se meto-
dologia de avaliação/apreçamento. Podem ser utilizados critérios como dados do valor justo 
corrente de outro instrumento que seja substancialmente o mesmo, de análise de fluxo de caixa 
descontado e modelos de apreçamento de opções. O objetivo da técnica de avaliação é estabe-
lecer qual seria o preço da transação na data de mensuração em uma troca com isenção de in-
teresses motivada por considerações do negócio. Em 31/12/2018, a Companhia não possuía 
nenhum instrumento financeiro classificado nesta categoria. • Nível 3. Sem mercado ativo: 
Inputs para o ativo ou passivo que não são baseados em variáveis observáveis de mercado 
(inputs não observáveis). Em 31/12/2018, a Companhia não possuía nenhum instrumento finan-
ceiro classificado nesta categoria. No exercício findo em 31/12/2018 não houve transferências 
entre avaliações de valor justo nível 1 e nível 2 nem entre o nível 3 e nível 2. 20. Gerenciamento 
integrado de riscos: A Administração é responsável pela definição e monitoramento da estru-
tura de gerenciamento de riscos da Companhia. As políticas de gerenciamento de riscos são 
estabelecidas para identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar e mitigar por meio da defini-
ção de limites e controles internos apropriados dos riscos a que estão sujeitas as operações e 
negócios da Companhia e a aderência aos limites. A estrutura de gerenciamento de riscos é 
compatível com o modelo de negócio, com o porte, com a natureza das operações e com a 
complexidade das atividades e dos processos da Companhia. (i) Risco operacional: O risco 
operacional está relacionado com a paralisação de parte ou de todo o fornecimento de energia 
esperado do parque eólico. Como parte do plano de contingência para o risco operacional, a Ad-
ministração da Companhia mantém contratos firmados com fornecedores relevantes no mercado 
a fim de mitigar possíveis riscos operacionais em seu parque eólico. (ii) Risco de crédito: Risco 
de crédito refere-se à possibilidade de perdas decorrentes de inadimplência de suas contrapartes 
ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros, ou seja, é 
o risco de a Companhia incorrer em perdas financeiras caso um cliente ou uma contraparte em um 
instrumento financeiro, falhe em cumprir com suas obrigações contratuais. Esse risco é principal-
mente proveniente do contas a receber de clientes e demais instrumentos financeiros da Compa-
nhia. Para mitigar o risco de crédito, a Companhia efetua o acompanhamento das posições em 
aberto de recebíveis. No que diz respeito às instituições financeiras, a Companhia realiza opera-
ções somente com instituições financeiras avaliadas como de baixo risco. O valor contábil dos 
ativos financeiros representa a exposição máxima ao risco de crédito da Companhia:

Valor contábil
2018 2017

Aplicações financeiras 9.584 4.191
Aplicações financeiras vinculadas 11.690 10.576
Contas a receber 3.918 7.953
(iii) Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco de a Companhia não ser capaz de honrar 
eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, incluindo as de-
correntes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em 
perdas significativas. A abordagem da Companhia na administração de liquidez é de garantir, na 
medida do possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações no 
vencimento, tanto em condições normais como em cenários de estresse, sem causar perdas 
inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Companhia. Adicionalmente, para mitigar 

O juiz Francisco Eduardo Gui-
marães, da 14ª Vara Federal do 
Rio Grande do Norte, negou um 
pedido das defesas do ex-ministro 
do Turismo Henrique Alves e do 
ex-presidente da Câmara Eduardo 
Cunha, para que autos do processo 
conhecido como a Operação Lavat 
seguissem para a Justiça Eleitoral.

“Apesar de mais estes esforços 
das defesas dos réus Henrique Al-
ves e Eduardo Cunha no intuito 
de levar para a Justiça Eleitoral a 
apuração dos delitos aqui denun-
ciados, buscando apoio em recente 
decisão emanada da Suprema 
Corte do país, entendo que a situ-
ação presente neste processo não 
se amolda aos parâmetros deline-
ados naquele caso”, escreveu o juiz 
em sua decisão.

As defesas de Henrique Alves 
e Eduardo Cunha argumentavam 
que a investigação da Operação 
Lavat se enquadraria na decisão 
do Supremo Tribunal Federal de 
encaminhar para a Justiça Elei-
toral casos de crimes que tenham 
conexão com o caixa dois.

Os depoimentos das testemu-
nhas de defesa no âmbito da Ope-
ração Lavat serão retomados nes-
ta terça-feira, 26, a partir das 9h, 
na sala de audiência da 14ª Vara 
Justiça Federal no Rio Grande do 
Norte.

Juiz nega envio 
de processo de 
Henrique e Cunha
à Justiça Eleitoral

Operação Lavat

Henrique Alves durante depoimento

José Aldenir / Agora RN
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A secretária estadual de Tu-
rismo, Ana Costa, admitiu nesta 
segunda-feira, 25, que o governo 
avalia conceder incentivos maio-
res de ICMS sobre o querosene 
de aviação para a companhia aé-
rea que trouxer mais voos para o 
aeroporto Aluízio Alves, em São 
Gonçalo do Amarante.

Desde 2015, a isenção de 
ICMS sobre o QAV para aerona-
ves que abasteçam aqui é de 12%, 
mas esse percentual pode baixar 
para 9% ou até mais, beneficiando 
somente a empresa que aumentar 
as ofertas de voos tendo como des-
tino o RN, afirmou a secretária.

Na semana passada, Ana Cos-
ta integrou um grupo de secretá-
rios que viajou para São Paulo, 
cumprindo agendas variadas, en-
tre elas a de visitar as sedes das 
principais companhias aéreas.

A missão, da qual também par-
ticiparam os secretários da Tribu-

tação, Carlos Eduardo Xavier, e do 
Desenvolvimento Econômico, Jai-
me Calado, foi buscar explicações 
para os altos custos das tarifas por 
Natal em relação aos demais ter-
minais do Nordeste.

Para repassar os resultados 
dessa viagem, Ana Costa convo-
cou o trade turístico para uma 

reunião nesta segunda-feira na 
sede da Setur, aberta à imprensa, 
na qual debateu a estratégia do 
governo estadual para tratar des-
sa questão.

Uma audiência pública convo-
cada pelo deputado Hermano Mo-
raes na Assembleia Legislativa, 
nesta quarta-feira, 27, está sendo 

considerada como a primeira ini-
ciativa concreta para debater a 
inflação das tarifas.

Uma das consequências é que, 
por causa desse alto custo, Natal 
passou a ter os preços de diárias 
da hotelaria deprimidos a um 
nível jamais visto. “O turista é 
forçado a economizar e o dinheiro 
que não entra faz com que toda a 
cadeia se ressinta e invista me-
nos”, diz Ana Costa.

Aos empresários, ela explicou 
que uma das razões pelas quais 
a redução da alíquota de QAV 
de 17% para 12%, concedida em 
2015, não ter aumentado o núme-
ro de voos para o RN, deveu-se à 
falta de contrapartidas.

“Simplesmente não amarra-
mos nada, apenas concedemos o 
benefício na presunção de que as 
contrapartidas por parte das com-
panhias aéreas viriam e elas não 
vieram”, resumiu.

Preço das tarifas aéreas para o RN serão debatidas em audiência pública na quarta

Governo avalia "premiar" empresas 
aéreas que trouxerem mais voos ao RN
Desde 2015, isenção de ICMS sobre o QAV que abasteçam aqui é de 12%, mas esse percentual
pode baixar para 9% ou até mais, beneficiando empresa que aumentar as ofertas de voos para o RN

Turismo

José Aldenir / Agora RN

O Conselho Nacional de Polí-
tica Fazendária (Confaz) publicou 
nesta segunda-feira, 25, no Diário 
Oficial da União (DOU), a tabela 
com o preço médio ponderado ao 
consumidor final (PMPF) dos com-
bustíveis para os estados e no Dis-
trito Federal a partir de 1º de abril.

O preço de referência é usado 
pelos governos estaduais para a 
cobrança do Imposto de sobre Cir-
culação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) feito pelas refinarias.  No 
Rio Grande do Norte, segundo a 
publicação, a gasolina comum ficou 
com R$ 4,3890. Já a gasolina pre-
mium ficou com R$ 7,390. 

Para o diesel, o valor definido 
foi de R$ 3,7680, para o S10, e de 
R$ 3,6030 (Comum). 

O álcool ficou com o preço fixado 
em R$ 3,6920. Por fim, o gás GNV 
teve o valor definido em R$ 3,1140.

Vale lembrar que o preço di-
vulgado pelo Confaz não é o valor 
final do produto, mas, sim, um me-
canismo de limitação para a base 
de cálculo para a alíquota de ICMS 
sobre. No entanto, a nova tabela 
do PMPF traz aumento de 5% no 
valor do combustível e de 4% para o 
diesel em comparação com a tabela 
do mês de fevereiro. Desta forma, o 
reajuste pode justificar em um au-
mento ao consumidor final.

Preço dos 
combustíveis 
pode sofrer novos 
aumentos em abril

Reajuste

Nova tabela aumenta 5% na gasolina

José Aldenir / Agora RN

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras da EURUS II ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

o risco de liquidez, a Companhia monitora os níveis de endividamento e o cumprimento de  
índices (“covenants”) previstos em contratos de empréstimos e financiamentos. O valor contábil 
dos passivos financeiros representa a exposição máxima ao risco de liquidez da Companhia:

Valor contábil
2018 2017

Empréstimos e financiamentos 69.921 75.251
Fornecedores 102 66
(iv) Risco de mercado: Risco de mercado é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes 
da flutuação nos valores de mercado de instrumentos detidos pela Companhia, tais como: alte-
rações decorrentes de exposição a taxas de juros, variação cambial, preço de ações, dentre 
outros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é monitorar e controlar estas exposi-
ções dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. A Administração da 
Companhia não efetua investimentos em ativos e passivos financeiros que possam gerar  
oscilações relevantes nos seus preços de mercado. Exposição ao risco de taxa de juros: Decor-

re da possibilidade de a Companhia sofrer perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros 
incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando à mitigação desse tipo de risco, a 
Companhia busca diversificar seus recursos em instrumentos financeiros ativos e passivos de 
baixo risco. O perfil da taxa de juros dos instrumentos financeiros da Companhia remunerados por 
juros, conforme reportado à Administração está apresentado conforme a seguir:

2018 2017
Aplicações financeiras 9.584 4.191
Aplicações financeiras vinculadas 11.690 10.576

21.274 14.767
Passivo
Empréstimos e financiamentos 69.921 75.251
A Companhia efetuou análise de sensibilidade demonstrando os efeitos no resultado advindos 
da variação do CDI e da TJLP, sendo o cenário possível um aumento/redução de 25% para a 
taxa de juros e o cenário remoto um aumento/redução de 50%. Análise de sensibilidade para 

aplicações financeiras de taxa variável vinculadas ao CDI em 31/12/2018.
Operação Valor exposto Risco 25%* 50%*
Aplicações financeiras 21.274 Redução do CDI 1.021 681
(*) Conforme previsões de mercado futuro, os índices de CDI considerados foram de 6,40%. 
Análise de sensibilidade para empréstimos e financiamentos de taxa variável vinculadas a TJLP 
em 31/12/2018.
Operação Valor exposto Risco 25%* 50%*
Empréstimos e financiamentos 69.921 Aumento da TJLP 5.873 7.048
(*) Conforme previsões de mercado futuro, os índices de TJLP considerados foram de 6,72%.  
21. Seguros: A política adotada pela Companhia é a de manter cobertura de seguros, para a 
implantação da Central Geradora Eólica e garantir a indenização, pelos prejuízos decorrentes de 
inadimplemento das obrigações assumidas pela Companhia, junto à Câmara de Comercializa-
ção de Energia Elétrica - CCEE.

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores da Eurus II Energias Renováveis S.A. - Curitiba - PR. Opinião: Exami-
namos as demonstrações financeiras da Eurus II Energias Renováveis S.A. (“Companhia”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstra-
ções do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nos-
sa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em to-
dos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Eurus II Energias Renováveis 
S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princí-
pios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas pro-
fissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de audito-
ria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da 
administração pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsável pela elabo-
ração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, 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 admi-
nistração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma al-
ternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoá-
vel de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria conten-
do 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 decor-
rentes 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 pro-
fissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente 
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em res-
posta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fun-
damentar 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. - Obtive-
mos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos  

procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expres-
sarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. - Avaliamos a adequação 
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divul-
gações feitas pela administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluir-
mos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições fu-
turas podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. - Avaliamos 
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as di-
vulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos 
com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da audi-
toria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significa-
tivas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Curitiba, 28 de fevereiro de 2019

KPMG Auditores Independentes João Alberto Dias Panceri
CRC PR-007945/F-7 Contador CRC PR-048555/O-2

Diretoria
José Roberto de Moraes - Diretor Presidente - CPF 007.481.418-47 Gabriel Luaces Fernandes - Diretor - CPF 012.979.739-17

Contador
Daniel Sorgiki - Contador - CRC PR 48447/O-5
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Alex Medeiros

Canção feita
 de gente

Gente que vem e vai
como um cigano

gente que nunca sai
do nosso plano

gente que não trai
nem por engano

gente que quando cai
é flor sem ramo

gente que é mãe e pai
ser soberano

gente apaziguai 
sem deixar dano
gente enraizai 
ano após ano.

Gente que toda hora
se faz brinquedo 

gente que não demora
e parte cedo

gente que vai embora
e estira o dedo

gente que se incorpora 
ao nosso enredo 

gente que se apavora
mas faz segredo

gente que se arvora
em meter medo

gente que nos aflora
em arvoredo.

>> Recessão. Convém se 
preparar para a possibilidade de o 
Brasil afundar numa das maiores 
crises da história. Não se iludam, 
o Parlamento vai jogar a nação 
no fosso econômico boicotando 
a reforma da Previdência com a 
velha prática de só trabalhar em 
troca de favores do Planalto ou 
propinas do mercado.

>> Toma lá, dá cá. “O que está 
faltando eu fazer? O que foi feito 
no passado? Eu não seguirei o 
mesmo destino de ex-presidentes. 
Pode ter certeza disso. Alguns não 
estão acostumados a fazer a nova 
política. A anterior deu errado. E 
olha onde estão os ex-presidentes. 
Eu não quero ir para lá”. (Jair 
Bolsonaro)

>> Governo. Os pretendentes 
ao governo a partir de 2023, 
especialmente Carlos Eduardo, 
Ezequiel Ferreira e a própria 
governadora Fátima Bezerra, 
poderão ter um adversário com 
potencial de surpresa e muita 
articulação política. Seu nome é 
Jaime Calado, que acompanha a 
conjuntura em silêncio tático.
Monsenhor. Enquanto os católicos 
locais discutem sobre se houve ou 
não destrato da arquidiocese ao 
monsenhor Lucas Batista, vale 
lançar uma curiosidade a respeito 
das leis do Vaticano. O título de 
monsenhor é conferido pelo papa 
e se acaba com sua morte ou após 
20 anos no exercício da função.

>> Adoção. O deputado carioca 
David Miranda (substituto de 
Jean Wyllys na Câmara Federal) 
e o jornalista americano Glenn 
Greenwald adotaram dois 
garotos da periferia de Maceió, 
de 11 e 9 anos. Espera-se que 
as autoridades responsáveis 
pelo processo acompanhem os 
próximos cinco ou dez anos.

>> Impunes. O canalha e 
charlatão João de Deus foi levado 
para uma clínica em Goiás, após 
um médico afirmar que o bandido 
tem um aneurisma que pode 
mata-lo. Os próximos lances do 
mundo paralelo terão um habeas 
corpus para Michel Temer e 
o envio de Lula para prisão 
domiciliar no seu sítio. Aguardem.

Pelo jeito, Temer 
articulou muito bem a
sua saída da cadeia.

(Leandro Ruschel)

Tirar o pacote anticrimes da
pauta da Câmara é ser
cúmplice de bandidos.

(Diogo Mainardi)

Brasil, é só fazer
ao contrário de antes

que funciona.

(Elisa Santinni)

PICARDIA NAS REDES

(Agatha Christie)

"

>> Feminicidas. A ideologia 
no outro lado do espelho. 
O feminismo vermelho em 
Brasília está definindo o que 
não é arte a partir da rejeição 
a uma exposição de vaginas 
do fotógrafo Kazuo Okubo, 
que atraiu diversas mulheres 
para posarem nuas. O cartaz 
da exposição e o título “O 
Inventário” provocaram 
críticas raivosas das 
militantes, ao mesmo tempo 
que pareceram normais para 
as mulheres que atenderam o 
chamado do fotógrafo.

>> Mediocridade. “O Brasil fez 
sete jogos depois da Copa do Mundo 
e não jogou bem em nenhuma vez”. 
As aspas são do comentarista PVC 
(Paulo Vinícius Coelho) na véspera 
do oitavo jogo ruim da seleção de 
Tite. A Globo cumpriu seu velho 
papel de pachequismo e ignorou as 
vaias no estádio do Porto.

 “Na realidade, a 
vida é uma rua de 

sentido único”.



TERÇA-FEIRA, 26.03.2019 Cidades 11

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00008/2019

O SEST Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Contratação 
de empresa para confecção de material gráfico para atender a Unidade B29 do SEST - 
Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 
11/04/2019 ás 09h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a 
Unidade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 10/04/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situ-
ado na Av. Prefeito Omar O’gray, S/Nº, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.
b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

Voltalia Energia do Brasil Ltda., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA 
a Licença Prévia - LP, com prazo de validade até 12/01/2020 para o Complexo Eólico Vila 
Maranhão, composta por 18 aerogeradores (UEE Vila Maranhão I e II), localizada na Vila 
Maranhão, Zona Rural, no Município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

OESTE ENERGIA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 28.507.748/0001-02, tor-
na público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças:
• Licença Prévia (LP) para o Parque Eólico Seridó I, com potência de 134,4 MW, localizada no 
Município de Parelhas/RN, Zona Rural, CEP 59.360-000;
• Licença Prévia (LP) para o Parque Eólico Seridó II, com potência de 134,4 MW, localizada no 
Município de Parelhas/RN, Zona Rural, CEP 59.360-000;
• Licença Prévia (LP) para o Parque Eólico Seridó III, com potência de 134,4 MW, localizada 
entre os Municípios de Parelhas/RN e Equador/RN, Zona Rural, CEP 59.360-000 e 59355-000, 
respectivamente.

Saionara Pinto Biezus
REPRESENTANTE LEGAL

A estrutura do Mercado Pú-
blico de Petrópolis, na zona Leste 
de Natal, vai passar por reformas. 
O anúncio foi feito nesta segun-
da-feira, 25, pelo prefeito Álvaro 
Dias, que, em visita ao espaço, de-
terminou que o levantamento de 
custos da obra.

O prefeito informou que a 
Secretaria de Serviços Urbanos 
(Semsur) vai realizar melhorias 
nas instalações elétrica e hidráu-
lica e atuará na reestruturação 
da galeria existente no primeiro 
andar do mercado, que será trans-
formada em uma sala multiuso.

“Viemos aqui para ver de perto 
a situação atual e conversar com 
os permissionários sobre as prin-
cipais necessidades existentes. 
Algumas intervenções serão feitas 
num curto período e iremos traba-
lhar para revitalizar o mercado”, 
destacou o prefeito.

Para aumentar o fluxo de vi-
sitantes e reforçar o local como 
ponto de atividades artísticas, a 
Secretaria de Cultura vai lançar, 
ainda, o edital público para a atra-
ção de interessados em explorar os 
eventos culturais do mercado.

Nelson Marques, representan-
te da Associação dos Permissio-
nários do Mercado de Petrópolis, 
disse estar otimista quanto às 
melhorias. “Entregamos um docu-
mento com as reivindicações mais 
urgentes e recebemos o compro-
misso por parte do prefeito de que 
a gestão vai atuar para melhorar o 
Mercado”, encerrou.

Prefeito de Natal 
anuncia reforma 
no Mercado de 
Petrópolis

Zona Leste

Prefeito em visita ao Mercado ontem

Prefeitura do Natal / Divulgação
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O Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran) estudaria ceder 
às pressões de um grupo de em-
placadoras que não conseguiu se 
credenciar para fornecer o serviço 
exigido no novo padrão de empla-
camento do Mercosul.

Na semana passada, o diretor 
do órgão, Octávio Santiago, reu-
niu-se com agentes do Ministério 
Público. O MP recomendou que no-
vo prazo seja aberto para que mais 
empresas participem do processo 
de credenciamento do Mercosul, 
mas o Detran tem alegado que todo 
o processo foi feito obedecendo às 
diretrizes nacionais dos órgãos de 
trânsito, a saber o Denatran.

A possibilidade de o Detran 
atropelar um processo que ele mes-
mo fez e dentro da legalidade ocor-
re no momento em que a Justiça já 
reconheceu a legalidade dos atos 
tomados e autorizou o prossegui-
mento do processo para placas do 
Mercosul.

Em vigor desde o fim do ano 

passado, o emplacamento em 
conformidade com o Mercosul, foi 
aberto ao longo de 2018 para o 
credenciamento de todas as empre-
sas que estivessem interessadas, 
devendo cumprir uma série de exi-
gências que iam sendo publicadas 
pelo Detran ao longo do ano.

As emplacadoras que seguiram 
o trâmite conseguiram se creden-
ciar. As que não conseguiram, deci-
diram acionar a Justiça acusando 
o processo seletivo de ilegalidade.

Mas tanto em primeiro, como 
em segundo grau, o Judiciário Poti-
guar rejeitou as alegações do grupo 
acusador. No primeiro grau, o juiz 
Ítalo Lopes Gondim, da 5ª Vara da 
Fazenda Pública de Natal, desta-
cou que o Poder Público "cercou-se 
de cuidados necessários à imple-
mentação dessa nova exigência".

Já no segundo grau, o juiz con-
vocado Eduardo Pinheiro afirmou 
que os autores da ação "não aponta-
ram com base em prova previamen-
te produzida, referida ilegalidade".

Algumas das empresas que 
lutam para o Detran recuar na 
decisão de manter o atual proces-
so de placas do Mercosul têm que 
lidar ao mesmo tempo com outra 
dor de cabeça.

Isso porque elas aparecem no 
“esquema" das emplacadoras ex-
posto após reportagem do site Via 
Certa Natal, o que levou o Ministé-
rio Público do Rio Grande do Norte 
a acionar a Polícia Civil do Estado.

O Via Certa expôs como con-
seguiu clonar uma placa da via-
tura da PM em Parnamirim, Na-
tal e Mossoró. Na reportagem, é 

exibido o uso de documentos fal-
sos e conluio entre despachantes 
e servidores do Detran, além da 
anuência de funcionários das 
emplacadoras.

Após a denúncia, o órgão mi-
nisterial registrou o caso na Coor-
denação das Promotorias de Justi-
ça Criminais, no final de fevereiro.

Mas, na semana passada, os 
investigadores requisitaram que o 
caso seja tratado pela Polícia Civil, 
primeira a abrir um inquérito so-
bre o caso, na Divisão Especializa-
da em Investigação e Combate ao 
Crime Organizado (Deicor).

Na Polícia Civil, o caso está sob 
a responsabilidade da delegada 
Anna Laura. Ela tem evitado dar 
declarações sobre o tema para não 
comprometer as investigações. A 
Polícia Civil foi acionada pelo De-
tran e pela Secretaria Estadual de 
Segurança Pública depois que a 
reportagem do Via Certa foi ar.

Com a concentração do ca-
so nas mãos da Polícia Civil, a 
investigação seguirá o curso de 
inquérito policial até eventual 
indiciamento, quando retorna ao 
Ministério Público do RN para a 
oferta de denúncia.

Empresa que não conseguiu se habilitar no processo de credenciamento diz que processo seletivo foi irregular e pressiona Detran

Detran é pressionado a recuar da decisão de manter atual processo de placas

Departamento de Trânsito consideraria 
ceder à "Máfia das Emplacadoras" no RN
Contrariando decisões judiciais recentes, órgão poderá ampliar prejuízos e desgastes jurídicos caso não siga a legalidade. 
Ministério Público recomendou que novo prazo seja aberto para que mais empresas participem do processo de credenciamento

Padrão Mercosul

Detran RN / Reprodução

Google Maps / Reprodução

Empresas descredenciadas no 
processo enfrentam investigação
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RENASCENÇA V ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
CNPJ nº 10.797.904/0001-43 - NIRE 243 000 063 31

Relatório da Administração - Exercício 2018
Cumprindo as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos senhores acionistas, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do Parecer 
dos Auditores Independentes. Colocamo-nos a inteira disposição dos senhores acionistas para prestar quaisquer informações ou esclarecimentos relativos às contas e aos atos praticados no exercício findo. Curitiba (PR), 28 de fevereiro de 2019.

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

Balanços Patrimoniais Nota 2018 2017
Ativo/Circulante 15.108 10.192
Caixa e equivalentes de caixa 7 11.246 5.139
Contas a receber de clientes 8 3.112 4.428
Despesas antecipadas 113 105
Adiantamentos a fornecedores 16 –
Tributos e contribuições a compensar 621 520
Não circulante 128.318 132.644
Contas a receber de clientes – 1.252
Aplicações financeiras vinculadas 10 14.213 12.690
Depósitos judiciais 12 7
Imobilizado 11 114.083 118.688
Intangível 10 7
Total do ativo 143.426 142.836

Balanços Patrimoniais Nota 2018 2017
Passivo/Circulante 6.032 5.907
Fornecedores 109 13
Empréstimos e financiamentos 12 5.495 5.277
Obrigações fiscais 378 565
Adiantamento de clientes – 2
Contas a pagar a partes relacionadas 9 50 50
Não circulante 60.207 65.324
Empréstimos e financiamentos 12 58.325 63.406
Dividendos 14.b 1.739 1.861
Tributos diferidos 143 57
Patrimônio líquido 14 77.187 71.605
Capital social 58.221 58.221
Reserva legal 14.a 1.243 877
Reserva de lucros 14.c 17.723 12.507
Total do passivo 143.426 142.836

Demonstrações do Resultado
Nota 2018 2017

Receita líquida de venda de energia 15 24.603 27.281
Custo da geração de energia 16 (10.606) (10.110)
Lucro bruto 13.997 17.171
Despesas gerais e administrativas 16 (375) (645)
Outras despesas operacionais, líquidas 16 (83) (994)
Resultado antes das receitas (despesas) 
 financeiras líquidas e impostos 13.539 15.532
Despesas financeiras 17 (6.313) (8.034)
Receitas financeiras 17 1.308 1.326

(5.005) (6.708)
Resultado antes dos impostos 8.534 8.824
Imposto de renda e contribuição social correntes 18 (1.206) (1.291)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 18 (7) 304
Lucro líquido do exercício 7.321 7.837

Demonstrações do Resultado Abrangente
2018 2017

Lucro líquido do exercício 7.321 7.837
Outros resultados abrangentes – –
Resultado abrangente total do exercício 7.321 7.837

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital 
social

Reserva  
legal

Reserva  
de lucros

Lucros/Prejuízos  
acumulados Total

Saldos em1º/01/2017 58.221 485 6.923 – 65.629
Lucro líquido do exercício – – – 7.837 7.837
 Destinações
Constituição da reserva legal – 392 – (392) –
Dividendos – – – (1.861) (1.861)
Reserva de lucros – – 5.584 (5.584) –
Saldos em 1º/01/2018 58.221 877 12.507 – 71.605
Lucro líquido do exercício – – – 7.321 7.321
 Destinações
Constituição da reserva legal – 366 – (366) –
Dividendos – – – (1.739) (1.739)
Reserva de lucros – – 5.216 (5.216) –
Saldos em 31/12/2018 58.221 1.243 17.723 – 77.187

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
2018 2017

Lucro líquido do exercício 7.321 7.837
Ajustes para:
 Depreciações 4.634 4.611
  Juros e variações monetárias 5.703 7.278
  Amortização de custos de transação 66 67
  Imposto de renda e contribuição social correntes 1.206 1.291
  Imposto de renda e contribuição social diferidos 7 (304)
Lucro líquido ajustado 18.937 20.780
Variações em:
  Contas a receber de clientes 2.568 (3.756)
  Despesas antecipadas (8) (26)
  Adiantamentos a fornecedores (16) 262
  Tributos e contribuições a compensar (101) 99
  Depósitos judiciais (5) (7)
  Fornecedores 96 (4.920)
  Obrigações fiscais (368) (3)
  Adiantamento de clientes (2) –
  Contas a pagar a partes relacionadas – (182)
  Tributos diferidos 79 –
  Impostos pagos sobre o lucro (1.025) (983)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais 20.155 11.264
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
  Aquisição de imobilizado (38) –
  Baixa de imobilizado 9 –
  Aquisição de intangível (3) (7)
  Recursos provenientes de alienação de imobilizado – 5.892
Fluxo de caixa líquido proveniente (utilizado) das atividades 
 de investimento (32) 5.885
Fluxos de caixa das atividades de financiamento:
  Aplicação em aplicações financeiras vinculadas (1.523) (1.326)
  Pagamentos de dividendos (1.861) (990)
  Pagamento de principal sobre empréstimos e financiamentos (5.344) (5.300)
  Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos (5.288) (5.632)
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (14.016) (13.248)
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa 6.107 3.901
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 5.139 1.238
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 11.246 5.139

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto operacional: A Renascença V Energias Renováveis S.A. (“Renascença” ou “Com-
panhia”), com sede na Fazenda Três Irmãos, KM 183 Rodovia RN-120, em Parazinho-RN, é uma 
sociedade anônima de capital fechado constituída em 29 de abril de 2009 e tem como objeto da 
Companhia a geração de energia elétrica, como produtor independente, mediante exploração 
específica do Parque Eólico Renascença V, localizada no sertão Potiguar do Estado do Rio 
Grande do Norte, próximo às divisas dos municípios João Câmara e Parazinho, e destina-se à 
comercialização na modalidade de produtor independente de energia. A Renascença foi vence-
dora do Leilão de Energia de Reserva - LER nº 05/2010 e assinou contrato de fornecimento de 
energia 01 de setembro de 2013 por um período de 20 anos. A Companhia recebeu autorização 
da ANEEL para entrar em operação comercial com previsão de início a partir de 01 de janeiro de 
2015 com produção anual estimada de 15,0 MW. A vigência do prazo de autorização e conces-
são inicia-se a partir da data de assinatura do contrato. 2. Base de preparação: Declaração de 
conformidade: As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demons-
trações financeiras e estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. As 
principais políticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras da Com-
panhia estão descritas na nota explicativa 6. A emissão das demonstrações financeiras foi auto-
rizada pela Diretoria da Companhia em 28 de fevereiro de 2019. Este é o primeiro conjunto de 
demonstrações financeiras anuais da Companhia na qual o CPC 47 - Receita de Contrato com 
Cliente e o CPC 48 - Instrumentos Financeiros foram aplicados. Mudanças nas principais políti-
cas contábeis estão descritas na nota explicativa h. Novas Normas e interpretações adotadas 
durante o exercício de 2018. 3. Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstra-
ções financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional e de apresentação da 
Companhia. A moeda funcional foi determinada em função do ambiente econômico primário de 
suas operações. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quan-
do indicado de outra forma. 4. Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas de-
monstrações financeiras, a Administração utilizou estimativas e premissas que afetam a aplica-
ção de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas, pois, 
os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles apurados de acordo com tais estimativas 
e premissas. As estimativas e as premissas utilizadas pela Administração da Companhia repre-
sentam as melhores estimativas atuais realizadas em conformidade com as normas aplicáveis e 
são reconhecidas prospectivamente. As estimativas são ainda, continuamente avaliadas, consi-
derando a experiência histórica da Companhia e outros fatores, quando aplicável. As informa-
ções sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis adotadas que têm efei-
tos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações e as informações sobre as 
incertezas relacionadas a premissas e estimativas que possuem um risco significativo de resul-
tar em um ajuste material nos saldos contábeis de ativos e passivos no exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018, estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota 11 - Imobilizado 
(valor residual e vida útil dos ativos); • Nota 13 - Provisões para contingências (probabilidade e 
magnitude das saídas de recursos); • Nota 19 - Instrumentos financeiros (mensuração do valor 
justo e classificação dos instrumentos financeiros). 5. Base de mensuração: As demonstrações  
financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos finan-
ceiros não derivativos designados pelo valor justo por meio do resultado, que são mensurados 
pelo valor justo. 6. Resumo das principais políticas contábeis: As políticas contábeis descri-
tas a seguir têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados 
nestas demonstrações financeiras. a. Reconhecimento da receita operacional: A Companhia 
adotou inicialmente o CPC 47 a partir de 1º de janeiro de 2018. As informações sobre as políticas 
contábeis do Grupo relacionadas a contratos com clientes, bem como os efeitos da aplicação 
inicial, são fornecidas na nota explicativa h.2, CPC 47 - Receita de contratos com clientes. A re-
ceita líquida inclui basicamente a receita bruta de geração de energia e as deduções com PIS e 
COFINS. b. Receitas financeiras e despesas financeiras: A receita e a despesa de juros são 
reconhecidas no resultado pelo método dos juros efetivos. As receitas financeiras abrangem, 
principalmente, receitas de juros sobre aplicações financeiras. As despesas financeiras abran-
gem, principalmente, despesas com juros sobre os empréstimos e financiamentos contratados. 
c. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social foram 
apurados de acordo com a sistemática denominada “Lucro Presumido”, em que o imposto de 
renda é calculado sobre a presunção de 8% da receita bruta pela alíquota de 15%, acrescido do 
adicional de 10% para os lucros que excederem a R$ 240 no período de 12 meses, enquanto a 
contribuição social é computada sobre a presunção de 8% sobre a alíquota de 9%, reconhecidos 
pelo regime de competência. A despesa com imposto de renda e contribuição social correntes e 
diferidos são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados a combinação de 
negócios, ou itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados 
abrangentes. O imposto corrente refere-se ao imposto a pagar sobre o lucro tributável ou preju-
ízo fiscal do período calculado com base nas alíquotas vigentes na data de balanço e qualquer 
ajuste aos impostos a pagar com relação aos períodos anteriores. O imposto diferido é reconhe-
cido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para 
fins de recolhimento (impostos correntes). Um ativo de imposto de renda e contribuição social 
diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis 
não utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estejam disponíveis e 
contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são 
revisados a cada data de balanço e serão reduzidos na medida em que sua realização não seja 
provável. As provisões de imposto de renda pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro 
líquido referente às receitas financeiras são tributadas aplicando-se as alíquotas do respectivo 
imposto e contribuição vigentes. d. Imobilizado: (i) Reconhecimento e mensuração: Itens do 
imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzidos de de-
preciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (impair-
ment). O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de 
ativos construídos pela própria Empresa inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quais-
quer outros custos para colocar o ativo no local e condição necessários para que esses sejam 
capazes de operar da forma pretendida pela Administração, e custos de empréstimos sobre 
ativos qualificáveis. Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas 
úteis, elas são registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado. 
Quaisquer ganhos ou perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no re-
sultado do exercício. (ii) Custos subsequentes: Custos subsequentes são capitalizados apenas 
quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com gastos serão auferidos 

pela Companhia. (iii) Depreciação: Os bens do ativo imobilizado são depreciados pelo método 
linear com base nas taxas anuais estabelecidas e revisadas periodicamente pela Aneel, as quais 
são praticadas e aceitas pelo mercado como representativas da vida útil econômica dos bens 
vinculados à infraestrutura da concessão, limitados ao prazo da concessão. Os demais bens do 
ativo imobilizado são depreciados pelo método linear com base na estimativa de vida útil, exceto 
os terrenos que não são depreciados. Taxas médias de depreciação
Classe de imobilizado Taxa anual de depreciação
Móveis e utensílios 4%
Equipamentos de informática 20%
Aerogeradores 3%
Edificações, obras civis e benfeitorias 3%
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de 
balanço e ajustados caso seja apropriado. e. Intangível: Os custos com a aquisição dos direitos 
adquiridos pela Companhia relativos à exploração de recurso eólico são capitalizados e 
mensurados pelo custo, deduzidos da amortização acumulada pelo método linear ao longo das 
vidas úteis e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável do ativo.  
f. Instrumentos financeiros: Reconhecimento e mensuração inicial: O contas a receber de 
clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que  
foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente 
quando a Companhia se tornar 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 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. Classificação e 
mensuração subsequente: No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como 
mensurado: ao custo amortizado; ao VJORA (valor justo através do resultado abrangente) - 
instrumento de dívida; ao VJORA (valor justo através do resultado abrangente) - instrumento 
patrimonial; ou ao VJR (valor justo através do resultado). Os ativos financeiros não são 
reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que a Companhia mude 
o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos 
financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do 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: • é mantido 
dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber 
fluxos de caixa contratuais; e • 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 • 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 • seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos 
de caixa que são apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto.  
A Companhia não possui ativos financeiros mensurados ao VJORA. Ativos financeiros - 
Mensuração subsequente e ganhos e perdas: Política aplicável a partir de 1º de janeiro de 
2018: 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. 
Ativos financeiros a 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. Instrumentos de dívida e patrimoniais a VJORA: A Companhia não possui ativos 
financeiros mensurados ao VJORA. Ativos financeiros - Política aplicável antes de 1 de 
janeiro de 2018: A Companhia classificou os ativos financeiros nas seguintes categorias:  
• empréstimos e recebíveis; • ativos financeiros mantidos até o vencimento; • ativos financeiros 
disponíveis para venda; e • ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, 
e dentro dessa categoria como: ativos financeiros mantidos para negociação; instrumentos 
derivativos de hedge; ou ativos financeiros designados ao valor justo por meio do resultado. 
Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas: Política aplicável antes 
de 1 de janeiro de 2018: Ativos financeiros a VJR: Mensurados ao valor justo e as variações 
no valor justo, incluindo juros ou receita de dividendos, foram reconhecidas no resultado. Ativos 
financeiros mantidos até o vencimento: Mensurados ao custo amortizado utilizando o método 
de juros efetivos. Empréstimos e recebíveis: Mensurados ao custo amortizado utilizando o 
método de juros efetivos. Ativos financeiros mantidos para venda: Mensurados ao valor justo 
e as variações no valor justo, exceto as perdas por impairment, juros e diferenças cambiais sobre 
os instrumentos de dívida, foram reconhecidas em ORA e acumuladas na reserva de valor justo. 
Quando esses ativos foram desreconhecidos, os ganhos e perdas acumulados no patrimônio 
líquido foram reclassificados para o resultado.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. Desreconhecimento: • Ativos 
financeiros: A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos 
fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos contratuais de 
recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual 
substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos 
ou na qual a Companhia nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e 
benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo 
financeiro. A Companhia realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço 
patrimonial, mas mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos 
transferidos. Nesses casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos. • Passivos 
financeiros: A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação 
contratual é retirada, cancelada ou expira. A Companhia também desreconhece um passivo 
financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são 
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. 
Compensação: Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido 
apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha atualmente 
um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em 
uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. g. Redução ao 
valor recuperável (impairment): A Companhia revisa anualmente o valor contábil de seus 
ativos imobilizado e intangível para determinar se há alguma indicação de que tais ativos 
sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável. Se houver evidências claras e 
objetivas para tal indicação, o montante recuperável do ativo é estimado com a finalidade de 
mensurar o montante desta perda, se houver. Quando não for possível estimar o montante 
recuperável de um ativo individualmente, a Companhia calcula o montante recuperável da 
unidade geradora de caixa à qual pertence o ativo em análise. O montante recuperável é o maior 

valor entre o valor justo menos o valor de preço líquido de venda na alienação ou o valor em uso 
do ativo. Na avaliação do valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao 
valor presente pela taxa de desconto, antes dos impostos, que reflita uma avaliação atual de 
mercado do valor da moeda no tempo e os riscos específicos do ativo para o qual a estimativa 
de fluxos de caixa futuros não foi ajustada. Se o montante recuperável de um ativo for menor que 
o seu valor contábil, a diferença decorrente de perda por redução ao valor recuperável do ativo 
é imediatamente reconhecida no resultado do exercício. h. Novas normas e interpretações 
adotadas durante o exercício de 2018: Novos pronunciamentos, modificações de 
pronunciamentos e interpretações foram emitidas pelo IFRS e/ou CPC, os quais foram efetivos 
para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018 e foram adotados na elaboração 
destas demonstrações financeiras. Devido aos métodos de transição escolhidos pela 
Companhia na aplicação destas normas, as informações comparativas dessas demonstrações 
financeiras não foram reapresentadas para refletir os requerimentos das novas normas. Segue 
resumo desses novos pronunciamentos: h.1 CPC48 - Instrumentos financeiros: A Companhia 
adotou, a partir de 1º de janeiro de 2018, o CPC 48 que aborda a classificação, a mensuração e 
o reconhecimento de ativos e passivos financeiros e substitui a orientação do CPC 38, no que 
diz respeito à classificação e à mensuração de instrumentos financeiros. As principais alterações 
que o CPC 48 trouxe foram: (i) novos critérios de classificação de ativos e passivos financeiros; 
(ii) novo modelo de impairment para ativos financeiros, que traz uma abordagem de perdas 
esperadas, em substituição ao modelo anterior de perdas incorridas; e (iii) flexibilização das 
exigências para adoção da contabilidade de hedge. A Companhia avaliou os seus ativos e 
passivos financeiros e identificou que não existem impactos significativos decorrentes da adoção 
desta nova norma, no que se refere ao novo modelo de impairment para ativos financeiros, tendo 
em vista que a Companhia não possui títulos em atraso, tampouco histórico de perdas 
relevantes. Adicionalmente, a Companhia avaliou que a aplicação do CPC 48 não trouxe impacto 
significativo sobre os ativos e passivos financeiros em 31 de dezembro de 2018, considerando 
que o seu principal passivo financeiro manteve a classificação e mensuração na categoria “custo 
amortizado”, não havendo modificação significativa em sua mensuração. Os instrumentos 
financeiros da Companhia estão apresentados na nota explicativa nº 19. A tabela a seguir 
explica as categorias de mensuração originais no CPC38 e as novas categorias de mensuração 
do CPC48 para cada classe de ativos e passivos financeiros da Companhia em 01 de janeiro  
de 2018:

Em milhares de R$

Classificação 
 original  

de acordo  
com CPC38

Nova  
classificação  

de acordo  
com CPC48

Valor contábil 
original de  

acordo com 
CPC38

Novo valor  
contábil de  

acordo com 
o CPC48

Caixa e equivalentes de caixa Empréstimos  
e recebíveis

Valor justo por  
meio do resultado 11.246 11.246

Contas a receber e outros 
 recebíveis, incluindo partes 
  relacionadas

Empréstimos  
e recebíveis Custo amortizado 3.112 3.112

Aplicações financeiras 
 vinculadas

Empréstimos  
e recebíveis

Valor justo por  
meio do resultado 14.213 14.213

Fornecedores e outras contas 
 a pagar, incluindo partes 
  relacionadas

Outros passivos 
financeiros Custo amortizado 159 159

Empréstimos e financiamentos
Outros passivos 

financeiros Custo amortizado 63.820 63.820
h.2 CPC 47 - Receita de contratos com clientes: A Companhia adotou, a partir de 1º de janeiro 
de 2018, o CPC 47 que traz os princípios que uma entidade deve aplicar para determinar a 
mensuração da receita e seu reconhecimento. Essa norma baseia-se no princípio de que a 
receita é reconhecida quando o controle de um bem ou serviço é transferido a um cliente, assim, 
o princípio de controle substitui o princípio de riscos e benefícios. A referida norma entrou em 
vigor em 1 de janeiro de 2018 e substituiu o CPC 17 - “Contratos de Construção”, CPC 30 - 
“Receitas” e correspondentes interpretações. A principal receita da Companhia é representada 
pelo fornecimento de energia elétrica através de contratos de venda de energia no ambiente 

A elucidação do assassinato 
da vereadora Marielle Franco e 
de Anderson Gomes – crime que 
causou repercussão no País e no 
mundo – é o principal compromis-
so da Delegacia de Homicídios da 
Capital (DH-Capital), disse nesta 
segunda-feira, 25, Daniel Rosa, o 
novo chefe da divisão, ao tomar 
posse. Suspeitos de executar a 
vereadora e seu motorista foram 
presos às vésperas do crime com-
pletar um ano, em 14 de março. O 
mandante e a motivação do crime 
permanecem desconhecidos.

O desdobramento do caso faz 
parte da segunda etapa da inves-
tigação e contará com “o mesmo 
tratamento e tecnologia” utiliza-
dos na etapa anterior, garantiu 
Rosa. Por meio do cruzamento de 
dados dos celulares dos suspei-
tos, no local do crime, foi possível 
identificá-los.

“Nessa investigação, em espe-
cial, serão aplicadas todas as téc-
nicas que já vinham sendo feitas 
pela Polícia Civil e vamos seguir”, 
declarou Rosa, no evento de posse. 
“[Quem mandou executar Mariel-
le e Anderson?] Essa é a pergunta 
que todos querem uma resposta”.

Segundo o delegado, desde que 
a mudança no comando foi anun-
ciada, policiais vêm trabalhando 
na transição para que nenhuma 
investigação seja prejudicada. 
Novos passos do caso Marielle, 
especificamente, serão mantidos 
em sigilo. “Não tem como precisar 
o tempo [da resolução]", concluiu.

Investigação sobre 
morte de Marielle 
e Anderson tem 
novo delegado

Mudança

Marielle morreu em 14 de março de 2018

Renan Olaz / Câmara Municipal do Rio
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regulado ou livre. Esses contratos, bem como a energia comercializada em bases mensais, são 
registrados na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) tanto pelo vendedor 
como pelo comprador, de forma a confirmar a entrega e o recebimento da energia. A obrigação 
de desempenho é cumprida quando da entrega da energia aos clientes. Com base na análise 
realizada a Companhia não identificou impacto significativo em suas demonstrações financeiras 
pela adoção do CPC 47. i. Novas Normas e interpretações ainda não adotadas: i.1 CPC 06 
(R2) - Operações de arrendamento mercantil: O CPC 06 (R2) introduz um modelo único de 
contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário 
reconhece um ativo de direito de uso que representar o seu direito de utilizar o ativo arrendado 
e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos futuros 
do arrendamento. Isenções opcionais estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e 
itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante a norma atual, isto é, 
os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais.  
O CPC 06 (R2) altera de maneira substancial as normas de arrendamento existentes, incluindo 
o CPC 06 - Operações de Arrendamento Mercantil e o CPC 03 relativo a Aspectos 
Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. A norma é efetiva a partir de 1° de 
janeiro de 2019. A Companhia analisou os contratos de arrendamento operacional que possui, 
relacionados basicamente ao uso de cessão de terrenos nos quais os parques eólicos foram 
instalados, e também as condições de remuneração estabelecidas nos acordos e, confirmou a 
necessidade de adoção do CPC 06 (R2), uma vez que detém o controle e substancial benefício 
econômico sobre a utilização destes ativos, assim como efetua os pagamentos mensais de 
arrendamento em base de valor fixo. Desta forma, para fins de conformidade ao novo normativo 
contábil de reconhecimento das operações de arrendamento mercantil, a Companhia espera 
reconhecer o valor de ativo operacional decorrente do uso de cessão dos terrenos arrendados e 
o respectivo passivo financeiro, obtido por meio dos fluxos de caixa calculados nos termos e 
prazos contratuais estabelecidos nos contratos em vigência. Os impactos contábeis decorrentes 
da referida norma encontram-se em fase de levantamento e avaliação pela Administração da 
Companhia. Além disso, a natureza das despesas relacionadas a esses arrendamentos será 
alterada a partir de 1º de janeiro de 2019, pois o CPC 06 (R2) substitui a despesa linear de 
arrendamento operacional por despesas de amortização do direito de uso e juros sobre os 
passivos de arrendamento. A Companhia utilizará as isenções opcionais e, como arrendatária 
optou por aplicar a norma utilizando-se da abordagem retrospectiva modificada com expedientes 
práticos opcionais a partir do início de vigência da norma.
7. Caixa e equivalentes de caixa: 2018 2017
Caixa e bancos 11 27
Aplicações financeiras 11.235 5.112

11.246 5.139
Compreendem numerários em espécie, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de 
curto prazo com alta liquidez, que possam ser resgatadas no prazo de até 90 dias da data de 
contratação em caixa. Em 31 de dezembro de 2018 os saldos de caixa e equivalentes de caixa 
e aplicação financeira referem-se a disponibilidades em conta aplicação no Banco Santander, 
em moeda nacional, indexada pela variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI, 
com resgate imediato sem prejuízo da remuneração auferida até a data. A taxa de remuneração 
da aplicação no Banco Santander foi de 95% do CDI no exercício. 
8. Contas a receber de clientes: 2018 2017
Contas a receber de clientes 3.112 5.680

3.112 5.680
Ativo circulante 3.112 4.428
Ativo não circulante – 1.252
As contas a receber têm a seguinte composição por idade de vencimento: 2018 2017
A vencer em até 180 dias 3.112 3.250
A vencer entre 181 e 360 dias – 1.178
A vencer acima de 360 dias – 1.252

3.112 5.680
O contas a receber decorre do fornecimento de energia efetuado no mês de dezembro de 2018 
a vencer em janeiro de 2019. Não existem valores de contas a receber de clientes vencidos em 
31 de dezembro de 2018. Adicionalmente, não há expectativa de perdas com o montante de 
contas a receber de clientes da Companhia, portanto não se faz necessária a constituição de 
provisão para créditos de liquidação duvidosa. 9. Contas a pagar a partes relacionadas:  
A Companhia possui operações com partes relacionadas entre as empresas do mesmo grupo 
econômico relativas a rateio de folha de pagamento, nota de débito de despesas comuns entre 
as empresas e gestão de recursos financeiros.
Passivo Circulante 2018 2017
Atlantic Energias Renováveis S.A. 50 50

50 50
(a) Os saldos de partes relacionadas referem-se ao rateio de folha de pagamento entre as 
empresas e a controladora direta. 
10. Aplicações financeiras vinculadas: 2018 2017
Aplicações financeiras vinculadas 14.213 12.690

14.213 12.690
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 os saldos de aplicações financeiras vinculadas referem-se 
a saldo da conta Reserva do Serviço da Dívida, Conta reserva de O&M (Operação e 
Manutenção) e Conta Reserva Especial com restrição de movimento para atendimento ao 
covenants conforme definido no contrato de financiamento de longo prazo junto ao BNDES  
(nota explicativa 12). Tais montantes não possuem liquidez e estão aplicados em moeda 
nacional junto ao Banco Santander e podem ser movimentadas somente mediante autorização 
expressa do BNDES. As aplicações financeiras vinculadas são lastreadas em títulos públicos e 
indexadas pela variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI. 
11. Imobilizado: (i) Composição do saldo: 2018 2017

Taxas anuais de  
depreciação Custo

Depreciação  
acumulada

Saldo  
líquido

Saldo  
líquido

Móveis e utensílios 4% 23 (6) 17 18
Edificações, obras civis e benfeitorias 3% 14.325 (1.853) 12.472 12.930
Aerogeradores 3% 120.964 (19.405) 101.559 105.740
Equipamento de informática 20% 38 (3) 35 –

135.350 (21.267) 114.083 118.688
(ii) Movimentação do custo: Movimentação em 2018

Saldo  
em 2017 Adições Baixas

Transfe- 
rências

Saldo  
em 2018

Móveis e utensílios 23 – – – 23
Edificações, obras civis e benfeitorias 14.325 – – – 14.325
Aerogeradores 120.973 – (9) – 120.964
Equipamento de informática – 38 – – 38

135.321 38 (9) – 135.350
(iii) Movimentação da depreciação: Movimentação em 2018

Saldo  
em 2017 Adições Baixas

Transfe- 
rências

Saldo  
em 2018

Móveis e utensílios (5) (1) – – (6)
Edificações, obras civis e benfeitorias (1.396) (457) – – (1.853)
Aerogeradores (15.232) (4.173) – – (19.405)
Equipamento de informática – (3) – – (3)

(16.633) (4.634) – – (21.267)
A Companhia efetuou estudo do valor recuperável de seu ativo imobilizado em 31 de dezembro 
de 2018 e não há evidências que indiquem a necessidade de reconhecimento de perda no 
resultado do exercício. 12. Empréstimos e financiamentos:

Operações (moeda nacional)
Indexador e  

taxas anuais de juros
Vencimento  

final 2018 2017
BNDES (a) TJLP + 2,02% 16/12/2030 64.553 69.482
Custos com a captação (733) (799)

63.820 68.683
Passivo circulante 5.495 5.277
Passivo não circulante 58.325 63.406
(a) Em 18 de dezembro de 2014 foi assinado o Contrato de Financiamento entre a Companhia 
(emitente) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (credor) no 
valor total de R$ 94.500, com vencimento final para dezembro de 2030. Garantias: alienação 
fiduciária da totalidade das ações detidas pelos acionistas da Emissora e dos equipamentos 
utilizados no Projeto e aplicações financeiras vinculadas (nota explicativa 10). 

12.1 Conciliação da movimentação patrimonial com os fluxos de caixa decorrentes de 
atividades de financiamento: Ativo Passivo Patrimônio

Aplicações  
financeiras  
vinculadas

Empréstimos 
 e finan- 

ciamentos

Dividen- 
dos a 

 pagar

líquido

Em milhares de reais
Capital 
 Social Total

Saldo em 31/12/2017 12.690 68.683 1.861 58.221 141.455
Variações dos fluxos de 
 caixa de financiamento
Recursos/Redução provenientes 
de aporte de capital de acionistas – – – – –
Aplicação em aplicações 
 financeiras vinculadas 1.523 – – – 1.523
Recursos recebidos de empréstimos – – – – –
Pagamento de juros – (5.288) – – (5.288)
Pagamento de empréstimos – (5.344) – – (5.344)
Dividendos pagos – – (1.861) – (1.861)
Total das variações nos fluxos
  de caixa de financiamento 1.523 (10.632) (1.861) – (10.970)
Outras variações
Relacionadas com passivos
Despesas com juros – 5.703 – – 5.703
Custos de captação amortizados – 66 – – 66
Dividendos propostos no exercício – – 1.739 – 1.739
Total das outras variações 
 relacionadas com passivos - 5.769 1.739 – 7.508
Saldo em 31/12/2018 14.213 63.820 1.739 58.221 137.993
12.2 Covenants: A Companhia contratou empréstimo com cláusulas que requerem a manuten-
ção de determinadas condições a serem observadas, tais como: constituição, sem a prévia au-
torização do BNDES, de penhor ou gravame sobre quaisquer direitos, inclusive creditórios, 
oriundos do projeto financiado, além de desempenho satisfatório em relação a determinados 
indicadores financeiros detalhados a seguir. O descumprimento das condições mencionadas 
poderá implicar no vencimento antecipado das dívidas e/ou multas. 
12.2.1 Índice de Cobertura do Serviço da Dívida - BNDES: 2018 2017
Saldo de caixa no início do exercício (a) 14.011 10.030
Lucro líquido do exercício 7.321 7.837
Resultado financeiro líquido 5.005 6.708
Imposto de renda e contribuição social correntes 1.206 1.291
Depreciação 4.634 4.611
EBITDA ajustado (*) 18.166 20.447
Despesa de IR e CS apurada no exercício, líquidos de diferimentos, 
 excluindo IR e CS decorrentes de receitas financeiras (1.213) (987)
Distribuição de capital prevista para o ano seguinte (1.739) (1.861)
Geração de caixa da atividade (b) 15.214 17.599
Serviço da Dívida (**) (c) 10.632 10.932
Índice de Cobertura do Serviços da Dívida (a) + (b)/(c) 2,75 2,52
(*) O EBITDA é composto pelo seguintes saldos: (+) lucro líquido (– ou +) despesas financeiras 
e receitas financeiras líquidas (+) provisão para IR e CS (– ou +) resultados de itens não recor-
rentes após tributos (+) depreciação, sendo que os saldos do EBITDA referem-se as demonstra-
ções financeiras do período de referência. (**) O serviço da dívida, conforme contrato firmado 
entre as partes, refere-se ao pagamento de principal e juros sobre empréstimos efetuados no 
período findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017. Em 2018, a Companhia apurou um índice 
mensal igual ou superior de 1,30 conforme previsto em contrato junto ao BNDES. Desta forma, 
em 31 de dezembro de 2018 e 2017, todas as condições referentes às Cláusulas Restritivas 
foram plenamente atendidas. 12.3 Outras garantias:

Início de vigência
Final da  
vigência

Objeto da 
garantia

Banco/  
Seguradora Valor

01/10/2018 01/10/2019 Garantia Financeira Banco Santander 215
14/12/2017 13/10/2019 Garantia Financeira Banco Santander 16.997
As garantias referem-se a: Garantia fidejussória do contrato de financiamento junto ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento - BNDES, formalizada através de carta fiança e garantia financei-
ra dos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão - CUST. 13. Provisões para contingên-
cias: A Empresa é parte (polo passivo) em processo administrativo perante a Prefeitura Munici-
pal de Curitiba/PR, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões 
tributárias. De acordo com os advogados que assessoram a Empresa, as chances de perda no 
final do processo avaliadas como “possível”, totalizam o montante de R$ 235 (R$ 225 em 2017). 
A Empresa é parte (polo passivo) em processo administrativo perante a Prefeitura Municipal de 
Parazinho/RN, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões tributárias. De 
acordo com os advogados que assessoram a Empresa, as chances de perda no final do proces-
so avaliadas como “possível”, totalizam o montante de R$ 4.929 (R$ 4.741 em 2017). 14. Patri-
mônio líquido: O capital social integralizado em 31 de dezembro de 2018 é de R$58.221 (R$ 
58.221 em 2017), dividido em 58.221.000 ações ordinárias (58.221.000 ações em 2017), no 
valor nominal unitário de R$ 1,00, distribuídas conforme a seguir:
Acionistas 2018 2017
Atlantic Energias Renováveis S.A. (“Atlantic”) 58.221 58.221

58.221 58.221
a. Reserva legal: A reserva legal é constituída à razão de 5% do lucro líquido, após a compen-
sação de prejuízos que eventualmente venham a ser apurados anteriormente, e limitada a 20% 
do capital social.

2018 2017
Lucro líquido do exercício 7.321 7.837
Constituição de reserva legal - 5% 366 392
b. Dividendos: A política de distribuição de dividendos está estabelecida na letra “a” do artigo 
36 do Estatuto Social, de 25% no mínimo do lucro líquido ajustado na forma do artigo 202 da Lei 
nº 6.404/76.

2018 2017
Lucro líquido do exercício 7.321 7.837
Constituição de reserva legal - 5% (366) (392)

6.955 7.445
Dividendo mínimo obrigatório - 25% (1.739) (1.861)
Lucros retidos 5.216 5.584
c. Reserva de lucros: A reserva de retenção de lucros é o montante do lucro apurado no exer-
cício, deduzidos os dividendos mínimos obrigatórios e a reserva legal apurada. A administração 
entende que esse montante deve ficar retido até que haja deliberação em contrário.
15. Receita líquida de venda de energia: 2018 2017
Receita bruta de venda de energia 25.462 28.282
(–) PIS/COFINS (859) (1.001)

24.603 27.281

16. Gastos por natureza: 2018 2017
Custo da geração de energia 10.606 10.110
Despesas gerais e administrativas 375 645
Outras despesas operacionais, líquidas 83 694

11.064 11.749
Encargos de transmissão e conexão 1.547 1.583
Despesas com pessoal 660 –
Prêmio de seguro – 136
Serviços de terceiros 193 2.962
Materiais 9 –
Arrendamento 405 395

2018 2017
Depreciação 4.634 4.611
Manutenção 3.312 –
Aluguel 55 –
Baixa de ativo imobilizado – 994
Compra de energia 88 –
Despesas administrativas 57 –
Viagens e estadias 9 –
Outras 95 1.068

11.064 11.749

17. Resultado financeiro: 2018 2017
Despesas bancárias (63) (62)
Juros de empréstimos e financiamentos (5.703) (7.278)
Amortização do custo de captação (66) –
Custo da estruturação da dívida (329) –
IOF (1) (2)
Outras despesas financeiras (151) (692)
Total das despesas financeiras (6.313) (8.034)
Juros recebidos 259 –
Receitas de aplicações financeiras 1.047 1.241
Outras receitas financeiras 2 85
Total das receitas financeiras 1.308 1.326
Resultado financeiro líquido (5.005) (6.708)
18. Imposto de renda e contribuição social: A conciliação da despesa calculada pela 
aplicação das alíquotas fiscais combinadas e da despesa de imposto de renda e contribuição 
social reconhecida no resultado é demonstrada como segue:

2018 2017
Receita com venda de energia 25.462 28.282
Outras receitas 1.311 1.326
Base de cálculo IRPJ 8% 3.348 3.571
Base de cálculo CSLL 12% 4.366 4.693
Imposto de renda (15%) e contribuição social (9%) = 24% 895 956
Imposto de renda (10%) sobre lucros excedentes 
 a R$ 240 no período de 12 meses 311 335
Imposto de renda e contribuição social correntes 1.206 1.291
Taxa efetiva 4,50% 4,36%

2018 2017
Imposto de renda e contribuição social diferidos (*) (7) 304
(*) O saldo de R$ (7) refere-se ao imposto diferido sobre a provisão do faturamento de dezembro 
de 2018. 19. Instrumentos financeiros: A Companhia mantém operações com instrumentos 
financeiros. A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégia operacional 
e controles internos visando assegurar liquidez, segurança e rentabilidade. Os resultados obti-
dos com estas operações estão de acordo com as práticas adotadas pela Administração da 
Companhia. A administração dos riscos associados a estas operações é realizada por meio da 
aplicação de práticas definidas pela Administração e inclui o monitoramento do risco e previsão 
de fluxo de caixa futuros. a. Valor justo dos instrumentos financeiros: Valor justo é o montan-
te pelo qual um ativo poderia ser trocado, ou um passivo liquidado, entre partes com conheci-
mento do negócio e interesse em realizá-lo, em uma transação em que não há favorecidos.  
O conceito de valor justo trata de inúmeras variações sobre métricas utilizadas com o objetivo de 
mensurar um montante em valor confiável. A apuração do valor justo foi determinada utilizando 
as informações de mercado disponíveis e metodologias apropriadas de avaliação. Entretanto, 
um julgamento considerável é necessário para interpretar informações de mercado e estimar o 
valor justo. Algumas rubricas apresentam saldo contábil equivalente ao valor justo. Essa situação 
acontece em função desses instrumentos financeiros possuírem características similares aos 
que seriam obtidos se fossem negociados no mercado. O uso de diferentes metodologias de 
mercado pode ter um efeito material nos valores de realização estimados. As operações com 
instrumentos financeiros estão apresentadas no balanço pelo seu valor contábil, que equivale ao 
seu valor justo nas rubricas de caixa e equivalentes de caixa, clientes, partes relacionadas, de-
pósitos vinculados e fornecedores. Para empréstimos, financiamentos e encargos de dívidas, os 
saldos contábeis diferem do valor justo.

Valor justo Valor contábil
2018 2017 2018 2017

Ativos financeiros
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 11 27 11 27
 Aplicações financeiras 11.235 5.112 11.235 5.112
 Contas a receber de clientes 3.112 4.428 3.112 4.428
Não circulante
 Aplicações financeiras 14.213 12.690 14.213 12.690
 Contas a receber de clientes – 1.252 – 1.252
Passivos financeiros
Circulante
 Fornecedores 109 13 109 13
 Empréstimos e financiamentos 5.495 5.277 5.495 5.277
 Partes relacionadas 50 50 50 50
Não circulante
 Empréstimos e financiamentos 58.325 63.406 58.325 63.406
b. Categorias de instrumentos financeiros: A seguir demonstramos a classificação dos instru-
mentos financeiros e seus saldos contábeis:

2018 2017

Ativos financeiros

Valor justo 
 por meio  

do resultado

Custo  
amorti- 

zado Total

Valor justo  
por meio  

do resultado

Custo  
amorti- 

zado Total
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 11 – 11 27 – 27
 Aplicações financeiras 11.235 – 11.235 5.112 – 5.112
 Contas a receber de clientes – 3.112 3.112 – 4.428 4.428
Não circulante
 Aplicações financeiras vinculadas 14.213 – 14.213 12.690 – 12.690
 Contas a receber de clientes – – – – 1.252 1.252
Passivos financeiros
Circulante
 Fornecedores – 109 109 – 13 13
 Empréstimos e financiamentos – 5.495 5.495 – 5.277 5.277
 Partes relacionadas – 50 50 – 50 50
Não circulante
 Empréstimos e financiamentos – 58.325 58.325 – 63.406 63.406
c. Mensuração pelo valor justo: A hierarquia da mensuração do valor justo dos ativos da 
Companhia:

Valor justo em 31 de dezembro de 2018

Descrição
Saldo  

em 2018

Mercado 
 ativo - preço  

cotado (nível 1)

Sem mercado  
ativo - técnica de 

 avaliação (nível 2)

Sem mercado 
ativo - inputs não 

 observáveis  
(nível 3)

Ativos financeiros
Caixa e equivalentes 
 de caixa 11 11 – –
Aplicações financeiras 11.235 11.235 – –
 Aplicações financeiras
   vinculadas 14.213 14.213 – –
• Caixa e equivalentes de caixa: são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de 
curto prazo e compõem-se do saldo de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações 
financeiras com liquidez imediata, sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.  
• Aplicações financeiras: elaborado levando-se em consideração as cotações de mercado do 
papel, ou informações de mercado que possibilitem tal cálculo, as taxas futuras de juros e 
câmbio de papéis similares. O valor de mercado do título corresponde ao seu valor de 
vencimento trazido a valor presente pelo fator de desconto obtido da curva de juros de mercado 
em reais. • Aplicações financeiras vinculadas: referem-se, substancialmente, aos saldos das 
contas reserva constituídas de acordo com os respectivos contratos de empréstimos e 
financiamento, e deverão ser mantidas até a amortização dos mesmos. Os instrumentos 
financeiros relativos a essas contas reserva são contratados exclusivamente para atendimento 
às exigências legais e contratuais e são mensurados ao valor justo por meio do resultado. Para 
aumentar a coerência e a comparação, a hierarquia do valor justo prioriza os insumos utilizados 
na medição em três grandes níveis, como segue: • Nível 1. Mercado ativo: Preço - Um 
instrumento financeiro é considerado como cotado em mercado ativo se os preços cotados 
forem pronta e regularmente disponibilizados por bolsa ou mercado de balcão organizado, por 
operadores, por corretores, ou por associação de mercado, por entidades que tenham como 
objetivo divulgar preços por agências reguladoras, e se esses preços representarem transações 
de mercado que ocorrem regularmente entre partes independentes, sem favorecimento. • Nível 
2. Sem mercado ativo: Técnica de Avaliação - Para um instrumento que não tenha mercado 
ativo o valor justo deve ser apurado utilizando-se metodologia de avaliação/apreçamento. Podem 
ser utilizados critérios como dados do valor justo corrente de outro instrumento que seja 
substancialmente o mesmo, de análise de fluxo de caixa descontado e modelos de apreçamento 
de opções. O objetivo da técnica de avaliação é estabelecer qual seria o preço da transação na 
data de mensuração em uma troca com isenção de interesses motivada por considerações do 

O secretário especial de 
Previdência e Trabalho do Mi-
nistério da Economia, Rogério 
Marinho, anunciou nesta se-
gunda-feira, 25, que o mercado 
de trabalho brasileiro criou 
173.139 empregos com carteira 
assinada em fevereiro, de acor-
do com dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desemprega-
dos (Caged).

“O Caged registrou o melhor 
resultado para fevereiro desde 
2014, quando foram criados 260 
mil empregos”, afirmou. “Cons-
trução civil, serviços e atacado 
apresentaram recuperação im-
portante de empregos. A pers-
pectiva é de que retomada de 
empregos se mantenha nos pró-
ximos meses”, completou.

O saldo de fevereiro decorre 
de 1,453 milhão de admissões e 
1,280 milhão de demissões. Em 
fevereiro de 2018, a abertura lí-
quida de vagas havia chegado a 
61.188, na série sem ajustes.

País criou 173 mil 
empregos em 
fevereiro de 2019, 
aponta Caged

Vagas formais

Foram 1,453 milhões admissões

José Aldenir / Agora RN

SEGUNDOS
EM QUINZE

Com dólar alto, brasileiros 
reduzem gastos no exterior
Com a alta do dólar, os brasileiros 
estão reduzindo os gastos no 
exterior. Segundo o Banco Central 
(BC), as despesas em viagens 
internacionais chegaram a US$ 
1,302 bilhão, em fevereiro, uma 
redução de 7,33% em relação a 
igual período de 2018. De janeiro 
a fevereiro, os gastos em viagem 
ao exterior ficaram em US$ 2,991 
bilhões, queda de 12,21% em 
relação ao 1º bimestre de 2018.
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negócio. Em 31 de dezembro de 2018 a Companhia não possuía nenhum instrumento financeiro 
classificado nesta categoria. • Nível 3. Sem mercado ativo - Inputs para o ativo ou passivo que 
não são baseados em variáveis observáveis de mercado (inputs não observáveis). Em 31 de 
dezembro de 2018 a Companhia não possuía nenhum instrumento financeiro classificado nesta 
categoria. No exercício findo em 31 de dezembro de 2018 não houve transferências entre 
avaliações de valor justo nível 1 e nível 2 nem entre o nível 3 e nível 2. 20. Gerenciamento 
integrado de riscos: A Administração é responsável pela definição e monitoramento da 
estrutura de gerenciamento de riscos da Companhia. As políticas de gerenciamento de riscos 
são estabelecidas para identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar e mitigar por meio da 
definição de limites e controles internos apropriados dos riscos a que estão sujeitas as 
operações e negócios da Companhia e a aderência aos limites. A estrutura de gerenciamento de 
riscos é compatível com o modelo de negócio, com o porte, com a natureza das operações e 
com a complexidade das atividades e dos processos da Companhia. (i) Risco operacional:  
O risco operacional está relacionado com a paralisação de parte ou de todo o fornecimento de 
energia esperado do parque eólico. Como parte do plano de contingência para o risco 
operacional, a Administração da Companhia mantém contratos firmados com fornecedores 
relevantes no mercado a fim de mitigar possíveis riscos operacionais em seu parque eólico.  
(ii) Risco de crédito: Risco de crédito refere-se à possibilidade de perdas decorrentes de 
inadimplência de suas contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de 
investimentos financeiros, ou seja, é o risco de a Companhia incorrer em perdas financeiras caso 
um cliente ou uma contraparte em um instrumento financeiro, falhe em cumprir com suas 
obrigações contratuais. Esse risco é principalmente proveniente do contas a receber de clientes 
e demais instrumentos financeiros da Companhia. Para mitigar o risco de crédito, a Companhia 
efetua o acompanhamento das posições em aberto de recebíveis. No que diz respeito às 
instituições financeiras, a Companhia realiza operações somente com instituições financeiras 
avaliadas como de baixo risco. O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição 
máxima ao risco de crédito da Companhia:

Valor contábil
2018 2017

Aplicações financeiras 11.235 5.112
Aplicações financeiras vinculadas 14.213 12.690
Contas a receber 3.112 5.680
 (iii) Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco de a Companhia não ser capaz de honrar 
eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, incluindo as de-
correntes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em 
perdas significativas. A abordagem da Companhia na administração de liquidez é de garantir, na 
medida do possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações no 
vencimento, tanto em condições normais como em cenários de estresse, sem causar perdas 
inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Companhia. Adicionalmente, para mitigar 
o risco de liquidez, a Companhia monitora os níveis de endividamento e o cumprimento de índi-
ces (“covenants”) previstos em contratos de empréstimos e financiamentos. O valor contábil dos 
passivos financeiros representa a exposição máxima ao risco de liquidez da Companhia:

Valor contábil
2018 2017

Empréstimos e financiamentos 63.820 68.683
Fornecedores 109 13
(iv) Risco de mercado: Risco de mercado é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes 
da flutuação nos valores de mercado de instrumentos detidos pela Companhia, tais como alte-
rações decorrentes de exposição a taxas de juros, variação cambial, preço de ações, dentre 
outros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é monitorar e controlar estas exposi-
ções dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. A Administração da 
Companhia não efetua investimentos em ativos e passivos financeiros que possam gerar oscila-
ções relevantes nos seus preços de mercado. Exposição ao risco de taxa de juros: Decorre 

da possibilidade de a Companhia sofrer perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros in-
cidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando à mitigação desse tipo de risco, a 
Companhia busca diversificar seus recursos em instrumentos financeiros ativos e passivos de 
baixo risco. O perfil da taxa de juros dos instrumentos financeiros da Companhia remunerados 
por juros, conforme reportado à Administração está apresentado conforme a seguir:

2018 2017
Aplicações financeiras 11.235 5.112
Aplicações financeiras vinculadas 14.213 12.690

25.448 17.802
Passivo: Empréstimos e financiamentos 63.820 68.683
A Companhia efetuou análise de sensibilidade demonstrando os efeitos no resultado da Compa-
nhia advindos da variação do CDI e da TJLP, sendo o cenário possível um aumento/redução de 
25% para a taxa de juros e o cenário remoto um aumento/redução de 50%. Análise de sensibili-
dade de valor justo para aplicações financeiras de taxa variável vinculadas ao CDI em 31 de 
dezembro de 2018.
Operação Valor exposto Risco 25%* 50%*
Aplicações financeiras 25.448 Redução do CDI 1.222 814
(*) Conforme previsões de mercado futuro, os índices de CDI considerados foram de 6,40%. 
Análise de sensibilidade de valor justo para empréstimos e financiamentos de taxa variável vin-
culadas a TJLP em 31/12/2018.
Operação Valor exposto Risco 25%* 50%*
Empréstimos e financiamentos 63.820 Aumento da TJLP 5.361 6.433
(*) Conforme previsões de mercado futuro, os índices de TJLP considerados foram de 6,72%.  
21. Seguros: A política adotada pela Companhia é a de manter cobertura de seguros, para a 
implantação da Central Geradora Eólica e garantir a indenização, pelos prejuízos decorrentes de 
inadimplemento das obrigações assumidas pela Companhia, junto à Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica - CCEE.

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores da Renascença V Energias Renováveis S.A. - Curitiba - PR. Opinião: 
Examinamos as demonstrações financeiras da Renascença Energias Renováveis S.A. 
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as 
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em 
nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Renascença Energias 
Renováveis S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo naquela 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 do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 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. 
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: A Administração é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 

demonstrações financeiras, 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 ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e 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. - Obtivemos entendimento dos 

controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Companhia. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. - 
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

Curitiba, 28 de fevereiro de 2019 
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O ex-ativista de esquerda italia-
no Cesare Battisti, que ficou 40 anos 
foragido, admitiu que se envolveu 
em quatro assassinatos cometidos 
nos anos 1970, informou a impren-
sa italiana nesta segunda-feira, 25.

As declarações foram confir-
madas pelo procurador Francesco 
Greco em entrevista coletiva, se-
gundo o jornal Corriere della Sera. 
“Com essa admissão, ele esclarece 
muitas polêmicas, rende honras às 
forças de ordem e à magistratura 
de Milão e reconhece que atuou 
neste anos de maneira brutal”, 
completou Greco.

Battisti foi preso na Bolívia e 
desembarcou em Roma em 14 de 
janeiro. Na Itália, foi primeiro con-
denado por participação em bando 
armado e ocultação de armas a 
12 anos e 10 meses de prisão em 
1981. Mais de uma década depois, 

em 1993, teve a prisão perpétua 
decretada pela Justiça de Milão, 
em razão de quatro homicídios 
hediondos.  Após idas e vindas por 
França e México entre 1981 e 2004, 
Cesare Battisti chegou ao Brasil e 
foi preso em 2007. No último dia de 
seu segundo mandato, no entanto, 

o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva concedeu asilo político para o 
italiano e impediu sua extradição.

Depois de ter a garantia no Bra-
sil suspensa, Battisti chegou a ficar 
foragido no fim de 2018, quando o 
ex-presidente Michel Temer auto-
rizou a extradição para a Itália.

Ex-ativista (centro) foi preso no início do ano na Bolívia e extraditado para a Itália

Preso na Itália, Cesare Battisti 
confessa crimes pela primeira vez
Condenado à prisão perpétua, italiano admitiu que se envolveu em quatro 
assassinatos na década de 1970. Ele recebeu asilo no Brasil por oito anos

Ex-ativista

Alessandra Tarantino / AP

A Federação das Câmaras 
Municipais do Rio Grande do Nor-
te (Fecam) assinou nesta segun-
da-feira, 25, um convênio com o 
Instituto Técnico-Científico de Pe-
rícia(Itep). A ação vai permitir que 
câmaras municipais de 76 cidades 
do Rio Grande do Norte possam 
realizar a emissão de documentos 
de registro civil.

“Quem ganha com isso são as 
próprias câmaras, que saem forta-
lecidas, além das Centrais do Cida-
dão, que terão as filas diminuídas. 
Mas fica especialmente vitoriosa a 
população, que terá mais facilida-
de no acesso a um dos principais 
serviços prestados pelo Poder Pú-
blico”, disse a governadora Fátima 
Bezerra no ato de assinatura do 
convênio.

A partir do convênio, o Itep vai 
ceder tecnologia e treinamento pa-
ra as câmaras municipais. Com is-
so, as estruturas legislativas terão 
a possibilidade de emitir a 1ª via de 
identidade.

O diretor presidente do Itep, 
Marcos Brandão, explicou que o 
órgão estadual vai promover o trei-
namento de 120 servidores que irão 
atuar nas 76 câmara municipais 
que passarão a prestar o serviço.

Presidente da Fecam e da 
Câmara Municipal de Natal, o 
vereador Paulinho Freire (PSDB) 
falou sobre a importância da me-
dida. "Esse gesto demonstra que 
a gestão estadual tem atenção aos 
municípios e às câmaras de verea-
dores", encerrou.

População poderá 
fazer identidade 
em 76 câmaras 
municipais do RN

Convênio

Identidades serão emitidas no interior

Agência Brasil

SEGUNDOS
EM QUINZE

Final de semana foi o mais 
chuvoso de 2019 até agora

Concurso tem inscrições 
abertas até dia 1º de abril

O último fim de semana foi o mais 
chuvoso de 2019 e também com 
chuvas mais bem distribuídas, 
segundo a Empresa de Pesquisa 
Agropecuária do Rio Grande do 
Norte (Emparn). O monitoramento 
realizado entre a sexta-feira, 22, 
até esta segunda-feira, 25, mostra 
que choveu mais forte nas regiões 
Oeste e Central do Estado.

Os interessados em participar do 
concurso público para 810 cargos 
de níveis médio e superior na 
Prefeitura de Parnamirim devem 
efetuar suas inscrições até a 
próxima segunda-feira, 1º de abril, 
prazo máximo estipulado pelo 
edital para matrículas. Os cargos 
em disputa tem salários que 
variam de R$ 998 a R$ 5 mil.

José Aldenir / Agora RN
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A eleição que definirá o pró-
ximo presidente do América, em 
outubro, terá pelo menos dois 
candidatos. Depois de o ex-presi-
dente Alex Padang anunciar, via 
Twitter, que tem intenção de ser 
candidato, o atual mandatário, 
Eduardo Rocha, garantiu que vai 
lançar concorrência também.

No dia 9 de março, Padang res-
pondeu a um torcedor e causou al-
voroço na internet. "Está querendo 
voltar a presidir o clube rubro?", 
questionou o adepto. "Tô", limitou-
-se a dizer o empresário. A respos-

ta curta foi suficiente para gerar 
repercussão na torcida americana. 
"Por favor, a gente não aguenta 

mais (tantas frustrações)", disse 
um logo na sequência.

A atual diretoria americana to-

mou posse em dezembro de 2017. 
Eduardo Rocha foi eleito por acla-
mação (sem concorrentes). Desde 
então, ele lidera a administração 
rubra e tenta, pelo segundo ano 
consecutivo, tirar a equipe da úl-
tima divisão do futebol brasileiro, 
onde está desde 2017 após cair du-
rante o mandato de Beto Santos. 

Em contato com o Agora RN 
nesta segunda-feira, 25, Rocha ga-
rantiu que não será candidato, mas 
confirmou que terá participação no 
próximo pleito. "Ele (Padang) está 
livre para se candidatar. Agora, 
nós teremos um nome. Faltam 
muitos meses, mas pode cravar: 
teremos um nome", anunciou.

Grupo do atual presidente Eduardo Rocha deve confrontar Alex Padang no pleito

Padang enfrentará concorrência na 
eleição do América, diz Eduardo Rocha
Após ex-presidente afirmar no Twitter que tem a intenção de se lançar candidato, atual
mandatário declarou que não disputará reeleição, mas vai lançar um nome para concorrer

Disputa

José Aldenir / AgoraRN | Rodrigo Sena
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STJD marca para 5ª feira 
julgamento do Potiguar
O Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD) marcou 
para quinta-feira, 28, às 10h, 
o julgamento do Potiguar de 
Mossoró relativo ao "Caso 
Sávio". Na 1ª rodada do 1º turno 
do Estadual deste ano, o clube 
escalou o atleta Sávio com 16 
anos incompletos, o que é vedado 
pelo Regulamento Geral da 
Federação Norte-Rio-Grandense 
de Futebol (FNF), organizadora 
do certame. No TJD-RN, o 
Potiguar foi julgado duas vezes e 
derrotado em ambas, mas uma 
decisão liminar do STJD devolveu 
os pontos momentaneamente.

Allan Phablo


