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A
Setor hoteleiro prevê “colapso”
e cobra ações do poder público
Presidente da associação local de hoteleiros, José Odécio Jr (foto) afirma
que 90% dos hotéis podem suspender atividades até o mês que vem no RN

Reflexo da pandemia 03

Adiamento dos Jogos 
muda rotina dos atletas

“Coronavoucher”
vai ser de R$ 300

Esportistas terão agora de 
repensar toda a estratégia de 
treinos para estarem no auge da 
forma física em uma nova data

Auxílio para trabalhadores 
informais não será de R$ 
200, como havia informado o 
governo na semana passada

Olimpíadas 12Benefício 03

José Aldenir / Agora RN
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ATUALIZADO SOBRE A PANDEMIA

A partir de agora, só serão coletadas amostras de quem está no grupo de 
risco, de profissionais de saúde e de pacientes que realmente são suspeitos
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No dia 4 de março de 1918, 
um soldado da base militar 
de Fort Riley, nos Estados 

Unidos, fi cou de cama, com 
sintomas de uma forte gripe. Esse 
acampamento no Kansas treinava 
cidadãos americanos para a 
Primeira Guerra Mundial.

Na mesma semana, mais 
de 200 soldados adoeceram e, 
em apenas 14 dias, mais de 
1 mil deles foram parar em 
hospitais, numa epidemia que se 
alastrou rapidamente por outros 
acampamentos. Logo, não era mais 
um ou cem; eram 1.500 militares 
atingidos num único dia.

A doença, que logo se espalhou 
pelos EUA, embarcou junto com os 
saldados para a Europa, onde eles 
foram lutar na Primeira Grande 
Guerra. Assim, ganhou o mundo. 
E a pandemia só foi chamada de 
Espanhola, pois, sendo a Espanha 
um país neutro no confl ito, 
tinha uma imprensa livre para 
noticiá-la. O resultado é o que se 
sabe: entre 50 a 100 milhões de 
mortos no planeta. E poderia ter 
sido muito mais se não fossem os 
veículos de comunicação da época.    

A imprensa, que o presidente 
Jair Bolsonaro reitera 
incansavelmente odiar, é o 
último bastião entre a ignorância 

produzida pela alienação e o 
senso crítico patrocinado pelo 
conhecimento. Ela não é perfeita. 
Não é santa, erra. Mas tem na 
sua tradição mais fundamental 
a verdade como pressuposto 
indiscutível.

Em outras palavras, imprensa 
não é doutrina, mas informação é a 
base para que a sociedade estruture 
seus debates. E é por isso que precisa 
ser apoiada pelas instituições de 
maneira responsável, especialmente 
quando as informações falsas 
inundam as redes sociais de 
maneira avassaladora, disparada 
ou não por robôs.

Hoje, no auge da pandemia 
que o presidente da República 
insiste em ignorar, indo contra a 
orientação da quase totalidade 
de países do mundo, inclusive 
agora a Índia, na qual cabem 
dezenas de Brasis em matéria de 
população, a imprensa revela-se 
como instituição a ser apoiada, o 

que jamais retirará o direito das 
pessoas a criticá-la.

Neste momento, os veículos 
de comunicação do Rio Grande 
do Norte – todos – precisam do 
apoio dos setores da sociedade, 
do empresariado e do governo, 
que em épocas de paz usufruem 
do intercâmbio de informações e 
conseguem, por meio da mídia, 
expor suas plataformas e ações.

Esta semana, a governadora 
Fátima Bezerra foi criticada 
nas redes sociais justamente por 
esboçar esse apoio, que refl ete a 
sensibilidade de uma governante 
que não ignora a relevância dos 
veículos de comunicação.

Mais uma vez, a crítica 
pequena, mesquinha, parece ter 
triunfado sobre a necessidade 
de se manter ativos setores 
fundamentais da sociedade, de 
importância decisiva, entre os 
quais modestamente se inclui a 
imprensa potiguar – toda ela.

É preciso entender com clareza 
as difíceis semanas e meses que 
teremos pela frente, quando o 
conteúdo local produzido na 
internet e na forma impressa 
desempenhará papel fundamental 
sobre as decisões da comunidade.

E a imprensa potiguar faz parte 
desse processo. Toda ela.

Imprensa potiguar
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NOTAS & INFORMES
DOMICILIAR

O ministro Rogério Schietti, 
do STJ, concedeu ontem prisão 
domiciliar temporária ao ex-
senador pelo Distrito Federal 
Luiz Estevão, condenado a 26 
anos de prisão por desvio de 
recursos das obras de construção 
do Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT) de São Paulo.

GRUPO DE RISCO
Atendeu a um pedido da 

defesa, que pediu para que o ex-
parlamentar deixasse a Papuda, 
onde cumpre pena, em função da 
pandemia do novo coronavírus. 
Com 70 anos, Estevão faz 
parte do grupo de risco para a 
pandemia.

AVALIAÇÃO DE BOLSONARO I
Um levantamento realizado 

pela Quaest Consultoria e 
Pesquisa entre os dias 19 e 23 de 
março mostra piora na avaliação 
do governo Jair Bolsonaro desde 
o início da crise da Covid-19.

AVALIAÇÃO DE BOLSONARO II
Segundo a pesquisa, o número 

de eleitores que considera a atual 
administração negativa subiu de 
35% no início do mês para 40%. 

Os governadores dos nove estados da região Nordeste 
aprovaram nesta quarta-feira uma carta na qual 
se dizem “frustrados” com a agressividade do presi-

dente Jair Bolsonaro em pronunciamento feito na véspera, 
cobram do presidente uma coordenação nacional no enfren-
tamento dos efeitos econômicos do coronavírus, defendem 
a união no combate à doença e refutam disputas políticas 
neste momento de crise. “Agressões e brigas não salvarão o 
país. O Brasil precisa de responsabilidade e serenidade para 
encontrar soluções equilibradas”, diz a carta.

Resposta do Nordeste

O índice de regular foi de 34% para 
29%. Mesmo assim a avaliação 
positiva do governo permanece 
estável, oscilou negativamente de 
30% para 28%, na margem de erro.

RETOMADA GRADUAL
A equipe econômica trabalha 

com a possibilidade de retomada 
gradual da quarentena a partir 
de 7 abril. O prazo se baseia na 
data inicial de fi m do isolamento 
imposto pelo Estado de São 
Paulo. A previsão de retomada 
das atividades pelos assessores 
de Guedes coincide com o período 
de pico da transmissão do vírus, 
segundo o Ministério da Saúde.

PAUSA NAS DÍVIDAS
O ministro Alexandre de 

Moraes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), proferiu novas 
decisões para suspender dívidas 
dos estados da Bahia, Maranhão 
e do Paraná com o governo federal 
por seis meses. Com a medida, os 
estados deverão utilizar os recursos 
exclusivamente na área da saúde.

FGTS
Cerca de 36 milhões de 

trabalhadores com direito ao saque 
imediato de até R$ 998 do FGTS 
ainda não retiraram o dinheiro do 
fundo. O prazo fi nal para o saque 
está mantido em 31 de março.
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Todas as emendas parla-
mentares de 2020 do deputa-
do estadual Hermano Morais 
(PSB) vão ser destinadas para 
a área da saúde. O montante 
do ano corrente é da ordem de 
R$ 2 milhões, que poderá ser-
vir para a aquisição de equipa-
mentos, ampliação de leitos de 
UTI e outras emergências de 
combate ao coronavírus.

“Nesse momento de tanta 
difi culdade e afl ição, temos 
procurado ajudar. É hora de so-
mar esforços. No exercício do nosso mandato, do ponto de vista 
prático, decidimos remanejar todas as emendas parlamentares 
propostas para 2020 à área da saúde. A medida é uma tenta-
tiva para que possamos minimizar o problema da saúde públi-
ca”, disse o deputado.

Ainda relacionado ao assunto, Hermano apresentou três 
projetos de lei e um requerimento, que foram protocolados na 
sexta-feira (20) durante a sessão extraordinária na Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Norte, quando se votou o decreto 
de calamidade pública do Estado por causa da Covid-19.

O primeiro projeto proíbe as empresas concessionárias de 
serviços públicos (como Caern e Cosern) de interromper a pres-
tação dos serviços de abastecimento de água, captação e trata-
mento de esgoto, distribuição de energia elétrica e gás, a toda 
população do Estado do Rio Grande do Norte durante o período 
de 180 dias, em virtude da pandemia. “Em um momento de 
diversas incertezas que a nossa nação enfrenta, a presente 
propositura tem o escopo salutar de garantir, por tempo razo-
ável, o acesso digno da população potiguar aos serviços básicos 
e essenciais de energia elétrica, água e gás”, disse o deputado.

Já o segundo projeto obriga as operadoras de telefonia e 
internet móvel a disponibilizar gratuitamente o acesso a sites 
de comunicação, redes sociais e streaming (vídeos), sem con-
tabilização no pacote de dados dos clientes, durante o período 
de aplicação das medidas referentes à contenção do vírus Co-
vid-19. As operadoras de telefonia e internet móvel também 
não poderão suspender os serviços decorrentes de inadimplên-
cia dos consumidores que estiverem em áreas de restrição de 
deslocamento, durante o período de aplicação das medidas 
decorrentes da contenção do vírus.

O último projeto de lei apresentado institui a Política de 
Sanitização em locais fechados de acesso coletivo públicos ou 
privados, climatizados ou não, a fi m de evitar a transmissão 
de doenças infectocontagiosas. Considera-se processo de sani-
tização o conjunto de procedimentos voltados à manutenção 
das condições ambientais adequadas, por meio de métodos que 
eliminem e impeçam a proliferação de microrganismos preju-
diciais à saúde humana e animal.

Deputado estadual destina 
R$ 2 milhões para a saúde

Emendas parlamentares

Deputado estadual Hermano Morais

Eduardo Maia / ALRN
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Os danos causados à economia  
brasileira pela pandemia do novo 
coronavírus podem ser maiores do 
que os provocados pela doença em 
si (covid-19), com o aumento expo-
nencial do desemprego, de acordo 
com o presidente da Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis 
no Rio Grande do Norte (ABIH-
-RN), José Odécio Júnior. Para ele, 
a economia vai entrar em “colapso” 
se medidas não forem tomadas.

José Odécio afi rmou que o ce-
nário no Rio Grande do Norte é ex-
tremamente preocupante. Alguns 
hotéis estão fechados e outros pla-
nejam fechar por causa da baixa 
na movimentação. A perspectiva é 
de que, segundo ele, em abril, 90% 
dos hotéis do Estado suspendam 
as atividades. O cenário também é 
estendido ao setor de bares e res-
taurantes.

“O quadro é desolador, razão 
pela qual a gente apresentou me-
didas ao Governo do Estado, como 
a suspensão da conta de energia e 
a isenção do Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) nos próximos quatro me-
ses, para setores como gás e ener-

gia. Os próximos 12 meses para o 
turismo serão de recuperação. O 
Estado está recebendo da União 
uma compensação pela queda de 
receita e precisa repassar isso à 
sociedade”, explicou o presidente 
da ABIH-RN, em entrevista nesta 
quarta-feira (25) à Rádio Agora FM 
(97,9).

Sobre o pronunciamento do 
presidente Jair Bolsonaro na noite 
de terça-feira (24), que defendeu o 
relaxamento das regras de isola-
mento social, José Odécio declarou 
que o objetivo do presidente era 
não trazer transtorno e pânico à 
sociedade. “Quando ele fala em 
isolamento de grupos de risco, ele 
está falando com base em dados da 
pandemia no mundo. As pessoas 
desse grupo precisam, de fato, fi car 
isoladas. Mas a economia tem que 
destravar pouco a pouco no mais 
curto prazo. O que o presidente 
está tentando dizer é: a gente vai 
deixar os grupos de risco em casa 
e permitir que a economia volte”, 
disse José Odécio.

“Se você olhar os dados percen-
tuais de mortes, você vai perceber 
que ocorre menos (mortes) do que 

o H1N1. Quando Bolsonaro fala 
‘gripezinha’, é apenas uma forma 
de falar. Vamos ver o que é essen-
cial e que o governo está fazendo”, 
acrescentou.

O presidente da ABIH-RN cri-
ticou a atuação da oposição diante 
do cenário atual do País. “No Bra-
sil, a gente tem uma oposição que 
quer que o País quebre para tirar 

o presidente. Proporcionalmente 
não vai morrer tanta gente com 
essa gripe, mas (a oposição) fi ca 
tentando jogar a população contra 
o presidente e criar um clima para 
pedir a saída dele do poder”.

José Odécio defendeu ainda 
que não haja eleição neste ano e 
que a verba do fundo partidário 
seja destinada à saúde. Ele elogiou 

as ações adotadas pelo presidente 
Jair Bolsonaro e criticou a falta de 
sintonia entre o chefe do Executivo 
nacional e os governadores.

“O governo federal está agin-
do com prudência e parcimônia, 
preocupado com a saúde e com a 
economia. Os governadores fazem 
politicagem. João Dória já recua 
em São Paulo, pedindo para que 
as empresas voltem a funcionar. 
As pessoas precisam de emprego e 
é necessário avançar. Fica um jogo 
de comadre entre o presidente e 
governadores. Mas acho que Bolso-
naro vai bem, obrigado”, disse.

O presidente da ABIH-RN 
também comentou sobre a atuação 
da governadora Fátima Bezerra e 
do prefeito de Natal, Álvaro Dias. 
“Aos poucos o governo (estadual) 
começa a se organizar e está indo 
bem. Estive no Gabinete Civil e 
percebi que há uma organização 
geral para se preparar para uma 
eventual busca aos órgãos de saú-
de. O prefeito Álvaro Dias também 
tem tomando algumas medidas. 
Ele vai preparar o Hotel Parque 
da Costeira para receber eventuais 
pacientes”, registrou.

Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no RN, José Odécio Júnior

Representante dos hotéis cobra medidas 
para evitar “colapso” na economia local
Presidente no RN da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, José Odécio Júnior afirmou que o cenário no Rio Grande 
do Norte é preocupante. Alguns hotéis estão fechados e outros planejam fechar por causa da baixa na movimentação

Entrevista

José Aldenir / Agora RN

O governo federal irá ampliar 
o voucher para trabalhadores in-
formais de R$ 200 para R$ 300 por 
mês, informou o secretário de Po-
lítica Econômica do Ministério da 
Economia, Adolfo Sachsida, nesta 
quarta-feira (25).

A medida foi anunciada na 
semana passada como parte do 
plano da equipe do ministro Paulo 
Guedes para combater os impactos 
econômicos do coronavírus. O bene-
fício vale para a parcela da popula-
ção que não tem trabalho formal e 
não recebe recursos de programas 
como Bolsa Família e BPC (Benefí-
cio de Prestação Continuada).

Segundo Sachsida, a ampliação 
do benefício será anunciada ainda 
esta semana, junto a novas medi-
das para amenizar os efeitos da 
paralisação do país na economia.

“Precisamos evitar que um cho-
que transitório se torne um choque 

permanente”, disse o secretário em 
videoconferência da Necton Inves-
timentos.

De acordo com Sachsida, as 
medidas econômicas serão ado-

tadas aos poucos, por terem uma 
margem pequena para erros, com 
poucos recursos à disposição.

“Temos pacotes muito diferen-
tes de Europa e EUA, que tem pa-
cotes trilionários. É difícil para nós 
fazer um grande anúncio porque, 
se errarmos, não temos outro. Es-
ses países têm como errar porque 
têm dinheiro para mais, têm uma 
situação fi scal mais sólida”, disse 
Sachsida.

Devido ao aumento de gastos 
com o coronavírus, o Brasil não 
vai cumprir a meta fi scal em 2020, 
com o aumento do défi cit primário.

“Toda semana fazemos um 
anúncio pelo grau de incerteza 
dessa crise, não sabemos a dura-
ção exata do coronavírus. Prudên-
cia é importante. Se gastarmos 
tudo agora e [a pandemia] durar 
quatro meses, o que faremos no 
quarto mês?”, afi rma Sachsida.

Secretário Adolfo Sachsida (Pol. Econ)

Governo vai ampliar voucher para 
informais de R$ 200 para R$ 300

Auxílio

Jefferson Rudy / Agência Senado

O Ministério da Saúde divulgou 
nesta quarta-feira (25)  que o País 
já tem 57 mortes causadas pelo 
novo coronavírus. De acordo com a 
pasta, são 2.433 casos confi rmados 
da doença. Até anteontem, a pasta 
contava 46 mortos pelo novo coro-
navírus e 2.201 casos confi rmados, 
o que mostra um aumento de 24% 
de mortes e de 10% de casos ofi ciais 
de um dia para o outro.

Em coletiva, o ministro da saú-
de Henrique Mandetta anunciou 
que a pasta irá se reunir para fazer 
projeções, nos próximos 30 dias, 
por região e cidade do País.

No Rio Grande do Norte, o nú-
mero de casos confi rmados se man-
teve inalterado nesta quarta-feira. 
O número de casos suspeitos, con-
tudo, praticamente dobrou. Saiu de 
478 para 839 em um dia, sendo que 
20 registros são de pessoas de ou-
tros estados que foram atendidas 
no RN. Fora esses, os demais casos 
suspeitos estão em 82 municípios 

potiguares, de acordo com a Secre-
taria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap).

Ainda de acordo com a Sesap, 
existem ainda 2 casos prováveis, 
mas que ainda aguardam o resul-
tado de exames laboratoriais. Ou-
tros 104 casos analisados já foram 
descartados.

Entre os 14 casos já confi rma-
dos, 9 estão em Natal, 4 estão em 
Parnamirim e 1 está em Mossoró.

No RN, número de casos 
suspeitos quase dobra

Coronavírus

Ministro Henrique Mandetta (Saúde)

Isac Nóbrega / PR
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Diretor Presidente

AVISO AOS ACIONISTAS:

FLÁVIO MORAIS

Comunicamos aos Srs. Acionistas que se acham à disposição, na sede desta Empresa, à Av. 
Capitão-Mor  Gouveia, 3005, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei nº 6.404/76, 
atualizada pela lei 10.303, de 31/11/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2019.

Natal, 23 de março de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN

CPL do Munícipio de São Pedro/RN - Chamada Pública Nº 001/2020 - aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura familiar. SUSPENSA POR TEMPO INDETERMINADO. Motivo da 
suspensão - pandemia do COVID 19. Informações: e-mail (cplpmsp34@gmail.com).

AVISO DE SUSPENSÃO

São Pedro/RN, 25/03/2020

CHAMADA PÚBLICA Nº 001 2020

Marciana Lopes de Oliveira 
Presidente da CPL.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
 
FAMOSA PECUÁRIA E PISCICULTURA LTDA., CNPJ 27.120.136/0002-72, torna público que está requerendo 

ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças:
• Licença de Operação (LO) para a atividade de pecuária, localizada na Fazenda Famosa, Sítio Gravier, 

S/N, CEP 59.678-000, Zona Rural, Tibau/RN
• Licença de Operação (LO) para a atividade de piscicultura em viveiro, localizada na Fazenda Famosa, 

Sítio Gravier, S/N, CEP 59.678-000, Zona Rural, Tibau/RN
Richard August Muller
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

IRRIGAÇÃO DIAS CRUZ LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o N.° 57.397.200/0001-47, torna público que está 
requerendo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Desenvolvimento Econômico do município de Ceará-Mirim/
RN, a seguinte licença: Licença de Regularização de Operação - LRO de um forno para queima de diatomita, na localidade 
Lagoa do Junco, CEP 59.570-000, Distrito Aningas, no município de Ceará-Mirim, no Estado do Rio Grande do Norte. 

Enio Alves da Cruz 
Sócio Administrador

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA:

A LUCIANA SILVA PEREIRA (MERCADINHO PEDRO MENDES), CNPJ: 24.917.390/0001-27, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a licença simplifi cada - LS para a revenda de gás liquefeito de petróleo-GLP, localizada na Rua Pedro 
Mendes da Silva, nº 25 – Sítio Juremal. CEP: 59695-000 no município de Baraúna-RN.

LUCIANA SILVA PEREIRA
Diretor

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

GUERREIRO AQUICULTURA LTDA EPP, CNPJ Nº 24.756.344/0001-93, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Operação – LO nº 2019-135376/TEC/RLO-0180, em 19.03.2020, para a Atividade de Carcinicultura, com área total 
de 36,27 ha, localizada na Fazenda Currais, Povoado de Currais, Zona Rural do município de Nísia Floresta/RN.

GUERREIRO AQUICULTURA LTDA EPP

PROCESSO LICITATORIO Nº 015/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE 

DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

AVISO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna pública a 

análise e julgamento da impugnação apresentada pela empresa SUPER ESTÁGIOS LTDA-EPP – 
CNPJ N.º 11.320.576/0001-52 ao edital do processo em comento. Considerando o Parecer Jurídico 
emitido pela Consultoria Jurídica, a Pregoeira decidiu pelo conhecimento e provimento parcial 
da impugnação apresentada. Diante do exposto, fi ca alterado o do item 4.13., acrescentando-se a 
alínea “f) As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão n.º 746/2014 – TCU - Plenário).”, além disso, fi ca alterado o item 4.14., fazendo constar o 
seguinte: “4.14. Da possibilidade de contratação, pela Administração Pública, de Sociedade Civil sem 
fi ns Lucrativos, desde que haja evidente correlação entre os objetivos estatutários da contratada e o 
objeto do contrato. (Acórdão n.º 2.847/2019 – TCU – Plenário)” e o subitem “4.14.1. É admissível a 
participação de organizações sociais qualifi cadas na forma dos arts. 5º a 7º da Lei n.º 9.637/1998, 
desde que os serviços objeto desta licitação se insiram entre as atividades previstas no contrato de 
gestão fi rmado entre o Poder Público e a organização social (Acórdão n.º 1.406/2017 – TCU – Plenário), 
mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos constitutivos.”. Permanecem 
inalteradas as demais cláusulas do Edital e seus anexos e a sessão de abertura das propostas, por não 
haver interferência na formulação das propostas, nos termos do § 4º do art. 21, da Lei n.º 8.666/1993. 
O resultado da análise e julgamento da impugnação, o Edital e seus anexos serão disponibilizados 
no Portal Compras Públicas e no site da Prefeitura Municipal de Macaíba. Os autos do processo 
encontram-se à disposição dos interessados na sala de licitações, na sede do Executivo Municipal. 
Macaíba/RN, 25/03/2020. Pregoeira/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

O Hospital Municipal de 
Campanha de Natal vai iniciar os 
atendimentos a partir da primeira 
quinzena de abril, segundo a Secre-
taria Municipal de Saúde (SMS). 
A estrutura será montada dentro 
do antigo Hotel Parque da Costei-
ra, na Via Costeira, para atender 
casos de baixa complexidade de 
pacientes com quadro suspeito ou 
confi rmado para a Covid-19.

A nova unidade hospitalar 
terá a capacidade de 109 leitos. 
Nos últimos dias, funcionários da 
Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos (Semsur) fi zeram a lim-
peza e dedetização da estrutura 
do hotel, bem com foram feitas 
vistorias das instalações elétricas 
e hidráulicas.

O início do atendimento à 
população está previsto para a 
primeira quinzena de abril, com 
funcionamento inicial de leitos 
clínicos e está previsto a insta-
lação de 10 leitos de UTI. A uni-
dade é destinada a internação e 
tratamento de pacientes encami-
nhados pelas Unidades de Pron-
to Atendimento (UPA) de Natal.

A Prefeitura criou um comitê 
para gerir as ações do hospital 
e a previsão para instalação do 

gabinete na estrutura está depen-
dendo da ligação de energia que 
já foi solicitada à Companhia de 
Energia Elétrica do Rio Grande do 
Norte (Cosern).

“Estamos trabalhando com um 
prazo de 20 dias para entregar os 
primeiros leitos prontos, mas que-

ro uma força-tarefa para diminuir 
e entregar o quanto antes”, disse o 
prefeito de Natal, Álvaro Dias. 

Ainda de acordo com ele, a uni-
dade hospitalar provisória terá a 
possibilidade de ampliação para 
até 500 leitos, caso os casos de co-
vid-19 se agravem.

O mandato do deputado es-
tadual Sandro Pimentel (PSOL) 
protocolou nesta quarta-feira (25), 
na Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte, um projeto de lei 
que busca garantir a oferta de ser-
viços essenciais - e água encanada, 
gás, energia e transporte coletivo - 
enquanto durar o decreto que reco-
nhece estado de calamidade públi-
ca no RN por causa do coronavírus.

Segundo Sandro, “é necessário 
que o poder público, para além do 
combate à Covid-19 e ao coronavírus, 
também proponha medidas que visem 
minimizar os impactos diretos dessa 
crise - que é de saúde, mas é também 
social - na vida da população”.

Pelo projeto de lei, ainda que 
haja atraso de pagamento das fa-
turas, as empresas não poderão 
interromper o fornecimento dos 
serviços. Após o fi m da crise, o 
pagamento das dívidas deverá ser 
negociado sem juros e multa.

Prefeito Álvaro Dias (2º da esq.) e sua equipe durante visita ao Hotel Parque da Costeira

Deputado estadual Sandro Pimentel (PSOL) protocolou projeto de lei nesta quarta

Hospital de campanha começa a 
atender até a 1ª quinzena de abril

Sandro Pimentel propõe projeto 
para garantir serviços essenciais

Unidade montada em hotel da Via Costeira terá capacidade de 109 leitos. 
Nos últimos dias, funcionários da Semsur fizeram limpeza e dedetização

Saúde

Durante a pandemia 

Prefeitura do Natal / Divulgação

João Gilberto / ALRN
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Balanços Patrimoniais
Nota 2019 2018

Ativo
Circulante 3.026 13.649
Caixa e equivalentes de caixa 7 516 9.596
Contas a receber de clientes 8 2.337 3.918
Despesas antecipadas 157 106
Adiantamentos a fornecedores 8 8
Tributos e contribuições a compensar 8 21
Não circulante 116.339 122.043
Aplicações financeiras vinculadas 10 7.739 11.690
Despesas antecipadas 156 –
Imobilizado 11 108.444 110.336
Intangível – 17

  
Total do ativo 119.365 135.692

Nota 2019 2018
Passivo
Circulante 7.188 7.988
Fornecedores 370 102
Financiamentos 12 6.057 6.020
Obrigações sociais e trabalhistas 206 –
Obrigações fiscais 317 305
Contas a pagar a partes relacionadas 9 154 50
Dividendos a pagar – 1.432
Tributos diferidos 84 79
Não circulante 59.108 63.966
Financiamentos 12 58.594 63.901
Dividendos a pagar 446 –
Imposto de renda e contribuição social diferidos 68 65
Patrimônio líquido 14 53.069 63.738
Capital social 44.387 44.387
Reserva legal 1.815 1.269
Reserva de lucros 6.867 18.082
Total do passivo 119.365 135.692

EURUS II ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
CNPJ nº 10.797.897/0001-80 - NIRE 24300006276

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018  (Em milhares de reais) 
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 2019, 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), 05 de março de 2020 A Administração

Demonstrações do Resultado Nota 2019 2018
Receita líquida de venda de energia 15 25.748 24.873
Custo da geração de energia 16 (8.010) (11.307)
Lucro bruto 17.738 13.566
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas 16 (703) (386)
Outras despesas operacionais 16 (15) (78)
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras
 líquidas e impostos 17.020 13.102
Despesas financeiras 17 (5.673) (6.864)
Receitas financeiras 17 634 873

(5.039) (5.991)
Resultado antes dos impostos 11.981 7.111
Imposto de renda e contribuição social correntes 18 (1.054) (1.148)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 18 (3) 69
Lucro líquido do exercício 10.924 6.032

Demonstrações do Resultado Abrangente 2019 2018
Lucro líquido do exercício 10.924 6.032
Outros resultados abrangentes – –
Resultado abrangente total do exercício 10.924 6.032Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Capital 
Social

Reserva 
legal

Reserva 
de lucros

Lucros 
(prejuízos) 

acumulados Total
Saldos em 1º de janeiro de 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 de dezembro de 2018 44.387 1.269 18.082 – 63.738
Lucro líquido do exercício – – – 10.924 10.924
Declaração de reserva de lucros para
 distribuição de dividendos – – (18.082) – (18.082)
Destinações – – – – –
Constituição da reserva legal – 546 – (546) –
Dividendos – – – (3.511) (3.511)
Destinação reserva de lucros – – 6.867 (6.867) –
Saldos em 31 de dezembro de 2019 44.387 1.815 6.867 – 53.069

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
2019 2018

Lucro líquido do exercício 10.924 6.032
Ajustes para:
Depreciações 1.980 4.556
Juros e variações monetárias 5.452 6.224
Amortização de custos de transação 53 57
Imposto de renda e contribuição social corrente 1.054 1.148
Imposto de renda e contribuição social diferido 3 (69)
Lucro líquido ajustado 19.466 17.948
Variações em:
Contas a receber de clientes 1.581 4.035
Despesas antecipadas (207) (8)
Adiantamentos a fornecedores – 13
Tributos e contribuições a compensar 13 48
Fornecedores 268 36
Obrigações fiscais (129) (343)
Contas a pagar a partes relacionadas 104 –
Obrigações sociais e trabalhistas 206 –
Tributos diferidos 5 79
Impostos pagos sobre o lucro (913) (1.039)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais 20.394 20.769
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Aquisição de imobilizado (88) (110)
Baixa de imobilizado – 4
Baixa de intangível 17 (8)
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (71) (114)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento:
Aplicações financeiras vinculadas 3.951 (1.114)
Pagamentos de dividendos (22.579) (2.539)
Recursos provenientes de financiamentos 379 –
Pagamento de principal sobre financiamentos (5.902) (5.841)
Pagamento de juros sobre financiamentos (5.252) (5.770)
Fluxo de caixa líquido utilizado nas
 atividades de financiamento (29.403) (15.264)
Redução (aumento) líquido em caixa e equivalentes de caixa (9.080) 5.391
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 9.596 4.205
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 516 9.596

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 sociedade anônima 
de capital fechado constituída em 29 de abril de 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 promovido pela ANEEL, com a autorização do projeto 
por 35 anos, e assinou contrato de fornecimento de energia em 01 de setembro de 2013 por um período 
de 20 anos. A Companhia entrou em operação comercial em 01 de janeiro de 2015 com a produção 
anual estimada de 15,2 MW (não auditado). A vigência do prazo de autorização inicia-se a partir da data 
de assinatura do contrato.
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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 pronunciamen-
tos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações 
relevantes próprias das demonstrações financeiras e estão consistentes com as utilizadas pela Adminis-
tração na sua gestão. As demonstrações financeiras foram preparadas com base na continuidade ope-
racional, que pressupõe que a Companhia conseguirá cumprir suas obrigações de pagamentos decor-
rentes de financiamento bancários conforme os prazos divulgados na Nota explicativa 12. As 
principais políticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras da Companhia 
estão descritas na nota explicativa 6. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela 
Diretoria da Companhia em 05 de março de 2020. Após a emissão, somente os acionistas têm o poder 
de alterar as demonstrações financeiras. Este é o primeiro conjunto de demonstrações financeiras in-
termediário da Companhia na qual o CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil foram 
aplicados. Mudanças nas principais políticas contábeis estão descritas na nota explicativa nº 6. h. 
(Novas Normas e interpretações adotadas durante o exercício de 2019). Todas as informações relevan-
tes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem 
àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 3. Moeda funcional e moeda de apresentação: 
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 arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indi-
cado de outra forma. 4. Uso de estimativas críticas e julgamentos: Na preparação destas demonstra-
ções financeiras, a Administração utilizou estimativas e premissas que afetam a aplicação 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 representam as melhores estimativas atuais 
realizadas em conformidade com as normas aplicáveis e são reconhecidas prospectivamente. As esti-
mativas são ainda, continuamente avaliadas, considerando a experiência histórica da Companhia e 
outros fatores, quando aplicável. As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políti-
cas contábeis adotadas que têm efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações 
e as informações sobre as incertezas relacionadas a premissas 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 de dezembro de 2019, estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota explicativa 
nº 11 - Imobilizado (valor residual e vida útil dos ativos); • Nota explicativa nº 13 - Provisões para 
contingências (probabilidade e magnitude das saídas de recursos); • Nota explicativa nº 19 - Instru-
mentos 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 financeiros não  derivativos designados pelo valor justo por meio do resul-
tado, 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 apresenta-
dos nestas demonstrações financeiras. a. Reconhecimento da receita de vendas: A receita operacio-
nal advinda do curso normal das atividades da Companhia é medida pelo valor justo da contrapresta-
ção recebida ou a receber. A receita operacional é reconhecida quando representar a transferência (ou 
promessa) de bens ou serviços a clientes de forma a refletir a consideração de qual montante espera 
trocar por aqueles bens ou serviços. O CPC 47 estabelece um modelo para o reconhecimento da recei-
ta que considera cinco passos: (i) identificação do contrato com o cliente; (ii) identificação da obriga-
ção de desempenho definida no contrato; (iii) determinação do preço da transação; (iv) alocação do 
preço da transação às obrigações de desempenho do contrato e (v) reconhecimento da receita se e 
quando a empresa cumprir as obrigações de desempenho. Desta forma, a receita é reconhecida somen-
te quando (ou se) a obrigação de desempenho for cumprida, ou seja, quando o “controle” dos bens ou 
serviços de uma determinada operação é efetivamente transferido ao cliente. A receita proveniente da 
venda da geração de energia é registrada com base na energia gerada e com tarifas especificadas nos 
termos dos contratos de fornecimento ou no preço de mercado em vigor, conforme o caso. A energia 
produzida pela Companhia é vendida de duas formas. (i) através de Contratos de Comercialização de 
Energia Elétrica no Ambiente Regulado - ACR (Ambiente de Contratação Regulada) e (ii) através de 
Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no ambiente Livre - ACL (Ambiente de Contratação 
Livre), ambos registrados na CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica). Os contratos da 
Companhia possuem características similares, descritas a seguir: (i) Quantidades de energia por MWh 
mensais determinadas, ou seja, a Companhia tem a obrigação de entregar a energia contratada aos seus 
clientes; (ii) Preços fixos da energia por MWh durante toda vigência do contrato; (iii) As obrigações 
de desempenho são atendidas mensalmente, uma vez que é dessa forma que os contratos são firmados 
e controlados; (iv) A Companhia não possui histórico de inadimplência, ou seja, o recebimento da 
contraprestação da obrigação de desempenho não é afetado em função do risco de crédito. 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 aplicações financeiras. As despesas financeiras abrangem, principalmente, des-
pesas com juros sobre os 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 perí-
odo de 12 meses, enquanto a contribuição social é computada sobre a presunção de 12% sobre a alí-
quota de 9%, reconhecidos pelo regime de competência. A despesa com imposto de renda e contribui-
ção social correntes e diferidos é reconhecida  no resultado a menos que estejam relacionados a 
combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resul-
tados abrangentes. O imposto corrente refere-se ao imposto a pagar sobre o lucro tributável ou prejuí-
zo 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 redu-
zidos 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) Reconhe-

modificações de pronunciamentos e interpretações foram emitidos pela IFRS e/ou CPC, os quais fo-
ram efetivos para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019 e foram adotados na elabora-
ção destas demonstrações financeiras. Devido aos métodos de transição escolhidos pela Companhia na 
aplicação dessas normas, as informações comparativas dessas demonstrações financeiras não foram 
reapresentadas para refletir os requerimentos das novas normas. Segue resumo desses novos pronun-
ciamentos: (i) 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 ar-
rendatário reconhece um ativo de direito de uso que representar o seu direito de utilizar o ativo arren-
dado 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 à 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 Arren-
damento 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 as condições de remuneração estabelecidas nos acordos e con-
firmou a necessidade de adoção do CPC 06 (R2), uma vez que detém o controle e substancial benefício 
econômico sobre a utilização desses ativos, assim como efetua os pagamentos mensais de arrendamen-
to em base de valor fixo. Desta forma, para fins de conformidade ao novo normativo contábil de reco-
nhecimento das operações de arrendamento mercantil, a Companhia avaliou o valor de ativo operacio-
nal 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, e não identificou impacto significativo em suas demonstrações financeiras pela adoção do 
CPC 06 (R2). Desta forma, considerando a imaterialidade do impacto, tais valores não foram apresen-
tados. (ii) CPC 22 - Incerteza sobre tratamento de impostos: A interpretação explica como considerar 
a incerteza na contabilização do imposto de renda. O CPC 32 - Imposto de Renda, especifica como 
contabilizar os impostos de renda correntes e diferidos, mas não como refletir os efeitos da incerteza. 
Por exemplo, pode não estar claro: • como aplicar a legislação tributária e transações ou circunstâncias 
específicas; • ou se as autoridades tributárias aceitarão determinado tratamento tributário adotado pela 
entidade. Se a entidade concluir que não é provável que um tratamento tributário específico seja aceito, 
a entidade deve usar estimativas (valor mais provável ou valor esperado) para determinar o tratamento 
tributário (lucro tributável, bases tributárias, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não usa-
dos) taxas de imposto e assim por diante. A decisão deve basear-se em qual método fornece melhores 
previsões da resolução da incerteza. A administração da Companhia avaliou os requerimentos dessa 
nova interpretação e concluiu que não há impacto significativo nas demonstrações financeiras.
7. Caixa e equivalentes de caixa: 2019 2018
Caixa e bancos 3 12
Aplicações financeiras 513 9.584

516 9.596
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 2019 e 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, inde-
xada pela variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI, com resgate imediato sem preju-
ízo 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: 2019 2018
Contas a receber de clientes 2.337 3.918

2.337 3.918
O contas a receber decorre do fornecimento de energia efetuado no mês de dezembro de 2019 a vencer 
em janeiro de 2020. Não existem valores de contas a receber de clientes vencidos em 31 de dezembro 
de 2019 e 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 perdas espera-
das. 9. Contas à pagar a partes relacionadas: A Companhia possui operações 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 2019 2018
Atlantic Energias Renováveis S.A. (a) 154 50

154 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: 2019 2018
Aplicações financeiras vinculadas 7.739 11.690

7.739 11.690
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 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 n° 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 vincula-
das são lastreadas em títulos públicos e indexadas pela variação do Certificado de Depósito Interfinan-
ceiro - CDI. 11. Imobilizado: (i) Composição do saldo

2019 2018
Taxas anuais de 

depreciação Custo
Depreciação 

acumulada
Saldo 

líquido
Saldo 

líquido
Móveis e utensílios 5% 28 (6) 22 19
Edificações, obras civis e benfeitorias 3% 11.786 (1.684) 10.102 10.184
Aerogeradores 3% 119.212 (21.012) 98.200 100.043
Equipamento de informática 20% 105 (17) 88 90
Peças de manutenção 32 – 32 –

131.163 (22.719) 108.444 110.336

cimento 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 Empresa 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 se-
jam capazes de operar da forma pretendida pela Administração, e custos de financiamentos sobre ati-
vos 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 resultado do exercício.  
(ii) Custos subsequentes: Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que bene-
fícios 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 estabele-
cidas e revisadas periodicamente pela Aneel, as quais são praticadas e aceitas pelo mercado como re-
presentativas 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. 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 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, dedu-
zidos da amortização acumulada pelo método linear ao longo das vidas úteis e quaisquer perdas acu-
muladas 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 reco-
nhecidos 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 finan-
ciamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescidos, 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 reconhe-
cimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo amortizado; ao Valor 
Justo através do Resultado Abrangente (VJORA) - instrumento de dívida; ao Valor Justo através do 
Resultado Abrangente (VJORA) - instrumento patrimonial; ou ao Valor Justo através do Resultado 
(VJR). Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a 
não ser que a Companhia mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso 
todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apresentação 
posterior à mudança no modelo de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se 
atender a 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. • Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são rela-
tivos somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Um instrumento de 
dívida é mensurado ao VJORA se atender a 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 contra tuais quanto pela venda de ativos financeiros. • 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:
Ativos financeiros a VJR Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resulta-

do 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.
Passivos financeiros - Classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas: Os passivos finan-
ceiros 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 fi-
nanceiros 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 são reconhecidos 
no resultado. Desreconhecimento: • Ativos financeiros: A Companhia desreconhece um ativo finan-
ceiro 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 finan-
ceiro 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 to-
dos 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 transferi-
dos. Nesses casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos. • Passivos financeiros: A Compa-
nhia 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 desreconhecimen-
to de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga (in-
cluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no re-
sultado. 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. Valor recuperável de ativos 
(“impairment”): (i) Ativos financeiros não-derivativos: Ativos financeiros não classificados como 
ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, são avaliados em cada data de balanço para 
determinar se há evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável. Evidência objetiva de 
que ativos financeiros tiveram perda de valor inclui: • Inadimplência ou atrasos do devedor; • Reestru-
turação de um valor devido à companhia em condições não consideradas em condições normais; • In-
dicativos de que o devedor ou emissor irá entrar em falência; • Mudanças negativas na situação de 
pagamentos dos devedores ou emissores; • O desaparecimento de um mercado ativo para o instrumen-
to; ou • Dados observáveis indicando que houve um declínio na mensuração dos fluxos de caixa espe-
rados de um grupo de ativos financeiros. (ii) Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado: A 
Companhia considera evidência de perda de valor de ativos mensurados pelo custo amortizado tanto 
em nível individual como em nível coletivo. Todos os ativos individualmente significativos são avalia-
dos quanto à perda por redução ao valor recuperável. Aqueles que não tenham sofrido perda de valor 
individualmente são então avaliados coletivamente quanto a qualquer perda de valor que possa ter 
ocorrido, mas não tenha sido ainda identificada. Ativos que não são individualmente significativos são 
avaliados coletivamente quanto à perda de valor com base no agrupamento de ativos com característi-
cas de risco similares. Ao avaliar a perda por redução ao valor recuperável de forma coletiva, a Com-
panhia utiliza tendências históricas do prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos, ajusta-
dos para refletir o julgamento da Administração sobre se as condições econômicas e de crédito atuais 
são tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas tendências 
históricas. Uma perda por redução ao valor recuperável é calculada como a diferença entre o valor 
contábil e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juros efetiva 
original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão. 
Quando a Companhia considera que não há expectativas razoáveis de recuperação, os valores são 
baixados. Quando um evento subsequente indica uma redução da perda de valor, a redução pela perda 
de valor é revertida através do resultado. (iii) Ativos não financeiros: Os valores contábeis dos ativos 
não financeiros da Companhia são revistos a cada data de balanço para apurar se há indicação de perda 
no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado. Para 
testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados no menor grupo possível de ativos que 
gera entradas de caixa pelo seu uso contínuo, entradas essas que são em grande parte independentes 
das entradas de caixa de outros ativos, ou UGCs. O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior 
entre seus valores em uso ou seu valor justo menos custos para vender. O valor em uso é baseado em 
fluxos de caixa futuros estimados, descontados ao seu valor presente usando-se uma taxa de desconto 
antes dos impostos que reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os 
riscos específicos do ativo ou da UGC. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se 
o valor contábil do ativo ou UGC exceder o seu valor recuperável. Perdas por redução ao valor recu-
perável são reconhecidas no resultado. As perdas por redução ao valor recuperável são revertidas so-
mente na extensão em que o valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, 
líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida.  
h. Novas normas e interpretações adotadas durante o exercício de 2019: Novos pronunciamentos, 
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(ii) Movimentação do custo Movimentação em 2019
Saldo em 

2018 Adições Baixas
Transfe- 

rências
Saldo em 

2019
Móveis e utensílios 24 4 – – 28
Edificações, obras civis e benfeitorias 11.786 – – – 11.786
Aerogeradores 119.160 52 – – 119.212
Equipamento de informática 105 – – – 105
Peças de manutenção – 32 – – 32

131.075 88 – – 131.163
(iii) Movimentação da depreciação Movimentação em 2019

Saldo em 
2018 Adições Baixas

Transfe- 
rências

Saldo em 
2019

Móveis e utensílios (5) (1) – – (6)
Edificações, obras civis e benfeitorias (1.602) (82) – – (1.684)
Aerogeradores (19.117) (1.895) – – (21.012)
Equipamento de informática (15) (2) – – (17)

(20.739) (1.980) – – (22.719)
Durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 a Administração realizou testes com o 
objetivo de identificar a existência de indicadores de que determinados ativos poderiam estar registra-
dos acima do seu valor recuperável. Após tais análises a Administração não identificou indicadores, 
internos ou externos, de que os valores recuperáveis desses ativos sejam inferiores aos seus valores 
contábeis, consequentemente, nenhuma provisão para perdas foi constituída. 12 Financiamentos:

Operações (moeda nacional)
Indexador e taxas 

anuais de juros
Vencimento 

final 2019 2018
BNDES (a) TJLP + 2,02% 16/12/2030 65.230 70.552
Custos com a captação (579) (631)

64.651 69.921
Passivo circulante 6.057 6.020
Passivo não circulante 58.594 63.901
(a) Em 18 de dezembro de 2014 foi assinado o Contrato de Financiamento entre a Companhia (emiten-
te) 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 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 

líquido

Em milhares de reais

Aplicações 
financeiras 
vinculadas

Financia- 
mentos

Dividendos 
a pagar

Capital 
Social Total

Saldo em 31 de dezembro de 2018 11.690 69.921 1.432 44.387 127.430
Variações dos fluxos de caixa de financiamento
Aplicação em aplicações
 financeiras vinculadas (3.951) – – – (3.951)
Recursos recebidos de financiamentos – 379 – – 379
Pagamento de juros – (5.252) – – (5.252)
Pagamento de financiamentos – (5.902) – – (5.902)
Dividendos pagos – – (22.579) – (22.579)
Total das variações nos fluxos de caixa
 de financiamento (3.951) (10.775) (22.579) – (37.305)
Outras variações
Relacionadas com passivos
Despesas com juros – 5.452 – – 5.452
Custos de captação amortizados – 53 – – 53
Dividendos propostos no exercício – – 21.593 – 21.593
Total das outras variações relacionadas
 com passivos – 5.505 21.593 – 27.098
Saldo em 31 de dezembro de 2019 7.739 64.651 446 44.387 117.223
12.2 Covenants: A Companhia contratou financiamento com cláusulas que requerem a manutenção de 
determinadas condições a serem observadas, tais como: constituição, sem a prévia autorização 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. 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: Em 31 de dezembro de 2019 
e 2018 a Companhia apurou um índice anual igual ou superior de 1,30 conforme previsto em contrato 
junto ao BNDES, e atendeu todas as condições referentes às Cláusulas Restritivas do referido contrato. 
12.3 Outras garantias: 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 
financeira dos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão - CUST.
Início de vigência Final da vigência Objeto da garantia Banco/Seguradora Valor
06/09/2018 06/09/2019 Garantia Financeira Banco Santander 226
13. Provisões para contingências: A Companhia é parte (polo passivo) em processo administrativo 
perante a Prefeitura Municipal 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 em 2019 (R$ 163 em 
2018). 14. Patrimônio líquido: a. Capital social: Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o capital social 
autorizado da Companhia é de 100.000. O capital social integralizado em 31 de dezembro de 2019 é 
de R$ 44.387 (R$ 44.387 em 2018), dividido em 44.387.000 ações ordinárias (44.387.000 ações em 
2018), no valor nominal unitário de R$ 1,00, distribuídas conforme a seguir:
Acionistas 2019 2018
Atlantic Energias Renováveis S.A. (“Atlantic”) 44.387 44.387
b. Reserva legal: A reserva legal é constituída à razão de 5% do lucro líquido, após a compensação de 
prejuízos que eventualmente venham a ser apurados anteriormente, e limitada a 20% do capital social.

2019 2018
Lucro líquido do exercício 10.924 6.032
Constituição de reserva legal - 5% 546 302
c. 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.

2019 2018
Lucro líquido do exercício 10.924 6.032
Constituição de reserva legal - 5% (546) (302)

10.378 5.730
Dividendo mínimo obrigatório - 25% (2.595) (1.432)
Antecipação de dividendos de 2019 (a) (916) –

(3.511) (1.432)
Lucros retidos 6.867 4.298
(a) A Companhia efetuou antecipação de dividendos referente ao exercício findo em 31.12.2019, devi-
damente aprovados em AGE data de 09.07.2019, no montante de R$ 3.511, superior ao limite mínimo 
obrigatório. d. Reserva de lucros: A reserva de retenção de lucros é o montante do lucro apurado no 
exercício, 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: 2019 2018
Geração em MW/h 131.677 140.387
Receita bruta de venda de energia 26.723 25.815
(–) PIS/COFINS (975) (942)

25.748 24.873

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 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 financeiras com liqui-
dez imediata, sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. • Aplicações financeiras: elabo-
rado 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, substancial-
mente, aos saldos das contas reserva constituídas de acordo com os respectivos contratos de financia-
mento, 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 contratu-
ais 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 merca-
do 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 negócio. Em 31 de dezembro de 2019 e 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 2019 e 2018 a Companhia não possuía ne-
nhum instrumento financeiro classificado nesta categoria. No exercício findo em 31 de dezembro de 
2019 e 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 ati-
vidades 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 con-
tratos 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 decor-
rentes 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 instru-
mentos financeiros da Companhia. Para mitigar o risco de crédito, a Companhia efetua o acompanha-
mento das posições em aberto de recebíveis. No que diz respeito às instituições financeiras, a Compa-
nhia 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
2019 2018

Aplicações financeiras 513 9.584
Aplicações financeiras vinculadas 7.739 11.690
Contas a receber 2.337 3.918
(iii) Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco de a Companhia não ser capaz de honrar eficiente-
mente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, incluindo as decorrentes de vincu-
lação de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas. A abor-
dagem 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 nor-
mais como em cenários de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a repu-
tação da Companhia. Adicionalmente, para mitigar o risco de liquidez, a Companhia monitora os ní-
veis de endividamento e o cumprimento de índices (“covenants”) previstos em contratos de 
financiamentos. O valor contábil dos passivos financeiros representa a exposição máxima ao risco de
liquidez da Companhia: Valor contábil

2019 2018
Financiamentos 64.651 69.921
Fornecedores 370 102
(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 alterações de-
correntes 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 exposições dentro de parâmetros 
aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. A Administração da Companhia não efetua investi-
mentos em ativos e passivos financeiros que possam gerar oscilações 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 incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando 
à mitigação desse tipo de risco, a Companhia busca diversificar seus recursos em instrumentos finan-
ceiros 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: 2019 2018
Aplicações financeiras 513 9.584
Aplicações financeiras vinculadas 7.739 11.690

8.252 21.274
Passivo
Financiamentos 64.651 69.921
A Companhia efetuou análise de sensibilidade demonstrando os efeitos no resultado advindos da va-
riação 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 de dezembro de 2019 e 2018. Em 31 de dezembro de 2019
Operação Valor exposto Risco 25%(*) 50%(*)
Aplicações financeiras 8.252 Variação do CDI 279 186
(*) Conforme previsões de mercado futuro, os índices de CDI considerados foram de 4,50%. Em 31 de 
dezembro de 2018
Operação Valor exposto Risco 25%(*) 50%(*)
Aplicações financeiras 21.274 Variação do CDI 1.021 681
(*) Conforme previsões de mercado futuro, os índices de CDI considerados foram de 40%. Análise de 
sensibilidade para financiamentos de taxa variável vinculadas a TJLP em 31 de dezembro de 2019 e 
2018. Em 31 de dezembro de 2019
Operação Valor exposto Risco 25%(*) 50%(*)
Financiamentos 64.651 Variação do TLP 4.501 5.402
(*) Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a TJPL foi substituída pela TLP. Conforme 
previsões de mercado futuro, os índices de TLP considerados foram de 5,57%. Em 31 de dezembro de 
2018:
Operação Valor exposto Risco 25%(*) 50%(*)
Financiamentos 69.921 Variação do TLP 5.873 7.048
(*) Conforme previsões de mercado futuro, os índices de TJLP considerados foram de 6,72%.

16. Gastos por natureza: 2019 2018
Custo de geração de energia 8.010 11.307
Despesas gerais e administrativas 703 386
Outras receitas e despesas não operacionais 15 78

8.728 11.771
Encargos de transmissão e conexão 1.560 1.564
Despesa com pessoal 988 656
Serviço de terceiros 94 285
Materiais 70 503
Arrendamento 411 433
Compra de energia 134 88
Liquidação financeira negativa - CCEE 6 4
Depreciação 1.980 4.556
Manutenção 3.242 3.505
Despesas administrativas 178 62
Viagens e estadias 40 21
Outras 25 94

8.728 11.771
17. Resultado financeiro: 2019 2018
Despesas bancárias (66) (63)
Juros de financiamentos (5.452) (6.224)
IOF (7) (2)
Amortização do custo de captação (53) (57)
Custo da estruturação da dívida (95) (344)
Outras despesas financeiras – (174)
Total das despesas financeiras (5.673) (6.864)
Receitas de aplicações financeiras 634 873
Outras receitas financeiras – –
Total das receitas financeiras 634 873
Resultado financeiro líquido (5.039) (5.991)
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: 
Regime de tributação pelo lucro presumido 2019 2018
Receita com venda de energia (*) 26.614 25.815
Outras receitas 759 906
Base de cálculo IRPJ 8% (*) 2.889 3.150
Base de cálculo CSLL 12% (*) 3.953 4.273
Imposto de renda (15%) e contribuição social (9%) = 24% 789 857
Imposto de renda (10%) sobre lucros excedentes a R$ 240 no período de 12 meses 265 291
Imposto de renda e contribuição social correntes 1.054 1.148
Taxa efetiva 15,40% 4,30%
Imposto de renda e contribuição social diferidos (**) (3) 69
(*) A diferença na base de cálculo para apuração do imposto presumido calculada sobre a receita com 
venda de energia, refere-se ao saldo líquido das provisões de receita registradas dentro de suas devidas 
competências. (**) O saldo de R$ 3 (R$ 69 em 2018) refere-se ao imposto diferido sobre a provisão 
do faturamento de dezembro de 2019. 19. Instrumentos financeiros: A Companhia mantém opera-
ções com instrumentos financeiros. A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estra-
tégia operacional e controles internos visando assegurar liquidez, segurança e rentabilidade. Os resul-
tados 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 liquidado, entre partes com conhecimento do negócio e inte-
resse 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 con-
fiável. 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 in-
terpretar 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 possuí-
rem características similares aos que seriam obtidos se fossem negociados no mercado. O uso de dife-
rentes 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 financiamentos e encargos de dívidas, o valor justo se  
aproxima de seu valor contábil. Valor justo Valor contábil
Ativos financeiros 2019 2018 2019 2018
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 3 12 3 12
 Aplicações financeiras 513 9.584 513 9.584
 Contas a receber de clientes 2.337 3.918 2.337 3.918
Não circulante
 Aplicações financeiras 7.739 11.690 7.739 11.690
Passivos financeiros
Circulante
 Fornecedores 370 102 370 102
 Financiamentos 6.057 6.020 6.057 6.020
 Partes relacionadas 154 50 154 50
Não circulante
 Financiamentos 58.594 63.901 58.594 63.901
b. Categorias de instrumentos financeiros: A seguir demonstramos a classificação dos instrumentos 
financeiros e seus saldos contábeis:

2019 2018

Ativos financeiros

Valor justo 
por meio do 

resultado

Custo 
amor- 

tizado (*) Total

Valor justo 
por meio do 

resultado

Custo 
amor- 

tizado (*) Total
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 3 – 3 12 – 12
 Aplicações financeiras 513 – 513 9.584 – 9.584
 Contas a receber de clientes – 2.337 2.337 – 3.918 3.918
Não circulante
 Aplicações financeiras vinculadas 7.739 – 7.739 11.690 – 11.690
Passivos financeiros
Circulante
 Fornecedores – 370 370 – 102 102
 Financiamentos – 6.057 6.057 – 6.020 6.020
 Partes relacionadas – 154 154 – 50 50
Não circulante
 Financiamentos – 58.594 58.594 – 63.901 63.901
(*) O valor contábil dos instrumentos financeiros classificados como custo amortizado representa 
substancialmente seu valor justo. c. Mensuração pelo valor justo: A hierarquia da mensuração do 
valor justo dos ativos da Companhia:

Valor justo em 31 de dezembro de 2019

Descrição
Saldo 

em 2019

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 3 3 – –
Aplicações financeiras 513 513 – –
Aplicações financeiras vinculadas 7.739 7.739 – –

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Administradores e Acionistas da Eurus II Energias Renováveis S.A. - Curitiba - PR. Opinião: 
Examinamos as demonstrações financeiras da Eurus II Energias Renováveis S.A. (“Companhia”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações 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 nossa opinião, as 
demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Eurus II Energias Renováveis S.A. em 31 de 
dezembro de 2019, 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, 05 de março de 2020

KPMG Auditores Independentes João Alberto Dias Panceri
CRC SP-014428/O-6 F-PR Contador CRC PR-048555/O-2

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

Contador
Vagner Garcia Toneli - CPF 040.786.629-94 - CRC - 065.535/O-3
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A Secretaria Municipal de Saú-
de de Natal (SMS) se aproximou, 
em apenas 3 dias, da primeira me-
ta de vacinar 90% dos 82 mil idosos 
da capital do Estado. Nesta primei-
ra etapa chegou uma remessa de 
71 mil doses e foram distribuídas 
entre a imunização de idosos e pro-
fi ssionais da saúde.

“Com isto, a campanha contra 
a infl uenza fi ca suspensa até o re-
cebimento da segunda remessa de 
vacinas por parte do Governo Fe-
deral. Até lá, as pessoas não devem 
procurar os postos de saúde. Assim 
que recebermos a nova remessa do 
Ministério da Saúde, faremos o co-
municado pelos meios de informa-
ção prestação de serviço nestes três 
dias”, explicou George Antunes, 
secretário de saúde de Natal.

A capital ofertou à população, 
além dos 63 postos de vacinação, 
uma estrutura com quatro novos 
pontos, sendo dois deles drive thru 
(Arena das Dunas e Ginásio Nélio 
Dias), além dos pontos na Praça 
Augusto Leite e na sede da Cruz 
Vermelha, em Ponta Negra.

A vacina de Infl uenza protege 
contra vários vírus respiratórios, 
entre eles o, Infl uenza A (H1N1), 

Infl uenza A (H3N2) e Infl uenza 
B que circulam nesse período, 
em Natal.  A SMS reforça que 
a vacina de Infl uenza não com-
bate o Coronavírus (Covid-19).
Assim que o Ministério da Saúde 
enviar as novas doses, as novas 
datas serão comunicadas a popu-
lação. 

A meta de Natal, de acordo com 
o Ministério da Saúde, é vacinar 
90% dos 82 mil idosos com mais de 
60 anos da capital do Estado nesta 
primeira etapa de vacinação, ou se-
ja 73.800 idosos.   

Natal tem mais de 82 mil idosos

Natal imuniza 71 mil pessoas em 
três dias; vacinação é suspensa

Gripe

José Aldenir/AgoraRN

O presidente da Federação das 
Indústrias do Rio Grande do Nor-
te (Fiern), Amaro Sales, defendeu 
que o momento é de reclusão social, 
união de esforços institucionais e 
de tomada de medidas para conter 
a pandemia do novo coronavírus, o 
responsável pela covid-19. 

O Sistema Fiern, por meio do 
Sesi, Senai, e IEL, vem adotando 
diversas ações e participando de 
fóruns com entidades representati-
vas do setor produtivo e governos 
estadual e municipal para auxiliar 
no combate ao vírus no Rio Grande 
do Norte e dar apoio à indústria 
local.

“O sentimento é que o mundo, 
todas as grandes potências eco-
nômicas se curvam diante de um 
problema sério, um vírus potente e 
letal. A Fiern junto aos seus dire-
tores, gestores, presidentes de sin-
dicatos e colaboradores, estamos ir-
manados para ajudar o Rio Grande 
do Norte e o Brasil”, acrescentou o 

presidente.
O fechamento das instalações 

físicas da Fiern e a suspensão de 
atividades desde o último dia 23, 
foi tomada para preservar de vida, 
diz Amaro Sales. “Esta decisão foi 

tomada para proteger as pessoas 
que fazem o Sistema Fiern. Uma 
decisão acertada da nossa diretoria 
para proteger mais pessoas em su-
as casas, em reclusão social”, des-
tacou o presidente da Fiern.

Amaro Sales, presindente da Fiern: “Decisão tomada para proteger as pessoas”

Amaro Sales defende medidas 
para conter avanço da covid-19
Presidente da Fiern é favorável à reclusão social e do fortalecimento da 
união entre setor público e privado para conter proliferação do coronavírus

Fiern

José Aldenir/AgoraRN
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A Secretaria Estadual de Saú-
de Pública (Sesap) modifi cou nesta 
quarta-feira (25) os critérios para 
fazer exames de detecção do novo 
coronavírus (SARCoV-2). A partir 
de agora, serão coletadas as amos-
tras de pacientes que estão no gru-
po de risco (indivíduos acima de 60 
anos ou com uma alguma comorbi-
dade), dos profi ssionais que atuam 
na área da saúde e aqueles que se 
enquadrem na defi nição  de caso 
suspeito doença.

De acordo com a Sesap, a mu-
dança nos critérios se dá em razão 
do crescimento do número de casos 
excluídos para covid-19 no Estado. 
“Pessoas que não preenchem os cri-
térios de caso suspeito estão sendo 
atendidas e seus exames estão sen-
do coletados, gerando o aumento 
da concentração de atendimento 
nos serviços de saúde”, detalhou a 

pasta, em nota técnica publicada 
nesta quarta-feira.

Ainda segundo o órgão, para 
racionalizar os recursos para os 
exames, a prioridade será evitar 
a evolução rápida de novos casos 
da doença e garantir a assistência 
das pessoas vulneráveis e casos 
graves. Antes da mudança, todos 
os casos de pessoas internadas com 
algum tipo de agravo respiratório e 
com algum critério epidemiológico 
(viagens para locais com a infecção 
ou contato com pessoas infectadas) 
eram submetidos à testagem, se-
guindo a determinação do Ministé-
rio da Saúde. O Rio Grande do Nor-
te tem, hoje, 14 casos confi rmados 
de covid-19. 

Apesar da alteração, a Secre-
taria Estadual não modifi cou a 
classifi cação para os casos suspei-
tos. A defi nição é de pessoas que 

procuram atendimento clínico e 
apresentam febre acima de 37,8° 
e que, pelo menos, apresentam um 

sinal ou sintoma respiratório.
Além disso, os indivíduos pre-

cisam ter critério epidemiológico 

que é, ao longo dos últimos 14 dias, 
ter registro de viagem à área com 
transmissão ou contato próximo 
com casos confi rmados ou suspei-
tos para covid-19.

As amostras deverão ser en-
caminhadas para o Laboratório 
Central do Rio Grande do Norte 
(Lacen), que desde a última sexta-
-feira (20) faz testes para identifi -
car infecção por coronavírus.

O novo critério de exames  pri-
vilegia indivíduos acima de 60, pes-
soas com uma alguma comorbida-
de (diabetes, hipertensão arterial, 
miocardiopatia, doença pulmonar 
crônica, neoplasias malignas e ges-
tação de alto risco) e dos profi ssio-
nais da saúde. A nota técnica segue 
em vigência até a sexta-feira (27), 
mas novas orientações poderão ser 
feitas, segundo a Sesap, caso a do-
ença avance no Estado.

Amostra dos casos suspeitos são analisadas no Laboratório Central do Estado

Sesap modifica critérios para fazer os 
exames em casos suspeitos de covid-19
Serão coletadas e enviadas ao Laboratório Central do Estado amostras de indíviduos que estão dentro do grupo de risco da 
doença, os profissionais que atuam na área da saúde do RN e os pacientes que se enquadram como caso suspeito da doença

Alteração

Thomas Kienzle/AFP
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Balanços Patrimoniais

Nota 2019 2018
Ativo/Circulante 3.373 15.108
Caixa e equivalentes de caixa 7 884 11.246
Contas a receber de clientes 8 2.303 3.112
Despesas antecipadas 159 113
Adiantamentos a fornecedores 17 16
Tributos e contribuições a compensar 10 621
Não circulante 120.809 128.318
Contas a receber de partes relacionadas 9 127 –
Aplicações financeiras vinculadas 10 8.479 14.213
Despesas antecipadas 160 –
Depósitos judiciais 12 12
Imobilizado 11 112.031 114.083
Intangível – 10
Total do Ativo 124.182 143.426

Nota 2019 2018
Passivo/Circulante 6.499 6.110
Fornecedores 391 109
Salários a pagar 206 –
Financiamentos 12 5.499 5.495
Obrigações fiscais 321 378
Contas a pagar à partes relacionadas 9 – 50
Tributos diferidos 82 78
Não circulante 53.992 60.128
Financiamentos 12 53.188 58.325
Dividendos 736 1.739
Imposto de renda e contribuição social diferidos 68 64
Patrimônio líquido 14 63.691 77.187
Capital social 58.221 58.221
Reserva legal 1.777 1.243
Reserva de lucros 3.693 17.723
Total do Passivo 124.182 143.426

RENASCENÇA V ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
CNPJ nº 10.797.904/0001-43

Relatório da Administração - Exercício 2019
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 2019, 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), 05 de março de 2020.

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Demonstrações do Resultado Nota 2019 2018
Receita líquida de venda de energia 15 25.409 24.603
Custo da geração de energia 16 (8.526) (10.606)
Lucro bruto 16.883 13.997
Despesas gerais e administrativas 16 (688) (375)
Outras despesas operacionais, líquidas 16 17 (83)
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras
líquidas e impostos 16.212 13.539
Despesas financeiras 17 (5.198) (6.313)
Receitas financeiras 17 741 1.308

(4.457) (5.005)
Resultado antes dos impostos 11.755 8.534
Imposto de renda e contribuição social correntes 18 (1.079) (1.206)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 18 (3) (7)
Lucro líquido do exercício 10.673 7.321

Demonstrações do Resultado Abrangente 2019 2018
Lucro líquido do exercício 10.673 7.321
Outros resultados abrangentes – –
Resultado abrangente total do exercício 10.673 7.321

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto 2019 2018
Lucro líquido do exercício 10.673 7.321
Ajustes para:
Depreciações 2.182 4.634
Juros e variações monetárias 4.979 5.703
Amortização de custos de transação 62 66
Imposto de renda e contribuição social correntes 1.079 1.206
Imposto de renda e contribuição social diferidos 3 7
Lucro líquido ajustado 18.978 18.937
Variações em:
Contas a receber de clientes 809 2.568
Despesas antecipadas (206) (8)
Adiantamentos a fornecedores (1) (16)
Tributos e contribuições a compensar 611 (101)
Contas a receber de partes relacionadas (127) –
Depósitos judiciais – (5)
Fornecedores 282 96
Obrigações fiscais (442) (368)
Adiantamento de clientes – (2)
Contas a pagar à partes relacionadas (50) –
Outras contas a pagar 206 –
Tributos diferidos 8 79
Impostos pagos sobre o lucro (697) (1.025)
Fluxo de caixa líquido proveniente das 
 atividades operacionais 19.371 20.155
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Aquisição de imobilizado (150) (38)
Baixa de imobilizado 20 9
Baixa/ Aquisição de intangível 8 (3)
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades 
 de investimento (122) (32)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento:
Aplicação em aplicações financeiras vinculadas 5.734 (1.523)
Pagamentos de dividendos (25.171) (1.861)
Pagamento de principal sobre financiamentos (5.377) (5.344)
Pagamento de juros sobre financiamentos (4.797) (5.288)
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (29.611) (14.016)
 (Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa (10.362) 6.107
 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 11.246 5.139
 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 884 11.246

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto operacional: A Renascença V Energias Renováveis S.A. (“Renascença” ou 
“Companhia”), 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 vencedora do Leilão de Energia de 
Reserva - LER nº 05/2010 promovido pela ANEEL, com a autorização do projeto por 35 anos, e 
assinou contrato de fornecimento de energia em 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 (não auditado). A vigência 
do prazo de autorização inicia-se a partir da data de assinatura do contrato.
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2. Base de preparação: Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram prepara-
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações relevantes pró-
prias das demonstrações financeiras e estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua 
gestão. As demonstrações financeiras foram preparadas com base na continuidade operacional, que 
pressupõe que a Companhia conseguirá cumprir suas obrigações de pagamentos decorrentes de finan-
ciamento bancários conforme os prazos divulgados na Nota explicativa 12. As principais políticas 
contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras da Companhia estão descritas na 
nota explicativa 6. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria da Compa-
nhia em 05 de março de 2020. Após a emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as demons-
trações financeiras. Este é o primeiro conjunto de demonstrações financeiras intermediário da Compa-
nhia na qual o CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil foram aplicados. Mudanças nas 
principais políticas contábeis estão descritas na nota explicativa 6. h. Novas Normas e interpretações 
adotadas durante o exercício de 2019. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Admi-
nistração na sua gestão. 3. Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações financei-
ras 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 quando indicado de outra forma. 4. 
Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração 
utilizou estimativas e premissas que afetam a aplicação 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 representam as melhores estimativas atuais realizadas em conformidade 
com as normas aplicáveis e são reconhecidas prospectivamente. As estimativas são ainda, continua-
mente avaliadas, considerando a experiência histórica da Companhia e outros fatores, quando aplicá-
vel. 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 premissas 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 de dezembro de 
2019, estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota explicativa nº 11 - Imobilizado (valor 
residual e vida útil dos ativos); • Nota explicativa nº 13 - Provisões para contingências (probabilidade 
e magnitude das saídas de recursos); • Nota explicativa nº 19 - Instrumentos financeiros (mensuração 
do valor justo e classificação dos instrumentos financeiros). 5. Base de mensuração: As demonstra-
ções 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 descritas a seguir 
têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações 
financeiras. a. Reconhecimento da receita de vendas: A receita operacional advinda do curso normal 
das atividades da Companhia é medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. A 
receita operacional é reconhecida quando representar a transferência (ou promessa) de bens ou servi-
ços a clientes de forma a refletir a consideração de qual montante espera trocar por aqueles bens ou 
serviços. O CPC 47 estabelece um modelo para o reconhecimento da receita que considera cinco pas-
sos: (i) identificação do contrato com o cliente; (ii) identificação da obrigação de desempenho definida 
no contrato; (iii) determinação do preço da transação; (iv) alocação do preço da transação às obriga-
ções de desempenho do contrato e (v) reconhecimento da receita se e quando a empresa cumprir as 
obrigações de desempenho. Desta forma, a receita é reconhecida somente quando (ou se) a obrigação 
de desempenho for cumprida, ou seja, quando o “controle” dos bens ou serviços de uma determinada 
operação é efetivamente transferido ao cliente. A receita proveniente da venda da geração de energia é 
registrada com base na energia gerada e com tarifas especificadas nos termos dos contratos de forne-
cimento ou no preço de mercado em vigor, conforme o caso. A energia produzida pela Companhia é 
vendida de duas formas. (i) através de Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente 
Regulado - ACR (Ambiente de Contratação Regulada) e (ii) através de Contratos de Comercialização 
de Energia Elétrica no ambiente Livre - ACL (Ambiente de Contratação Livre), ambos registrados na 
CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica). Os contratos da Companhia possuem carac-
terísticas similares, descritas a seguir: (i) Quantidades de energia por MWh mensais determinadas, ou 
seja, a Companhia tem a obrigação de entregar a energia contratada aos seus clientes; (ii) Preços fixos 
da energia por MWh durante toda vigência do contrato; (iii) As obrigações de desempenho são atendi-
das mensalmente, uma vez que é dessa forma que os contratos são firmados e controlados; (iv) A 
Companhia não possui histórico de inadimplência, ou seja, o recebimento da contraprestação da obri-
gação de desempenho não é afetado em função do risco de crédito. A receita líquida inclui basicamen-
te 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 apli-
cações financeiras. As despesas financeiras abrangem, principalmente, despesas com juros sobre os 
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, en-
quanto a contribuição social é computada sobre a presunção de 12% sobre a alíquota de 9%, reconhe-
cidos 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 im-
posto corrente refere-se ao imposto a pagar sobre o lucro tributável ou prejuízo fiscal do período cal-
culado 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 temporá-
rias 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 fis-
cais 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 contri-
buição 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 res-
pectivo imposto e contribuição vigentes. d. Imobilizado: (i) Reconhecimento e mensuração: Itens do 

imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzidos de deprecia-
ção acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment). O cus-
to 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, quaisquer outros custos para 
colocar o ativo no local e condição necessários para que esses sejam capazes de operar da forma pre-
tendida pela Administração, e custos de financiamentos sobre ativos qualificáveis. Quando partes sig-
nificativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens sepa-
rados (componentes principais) de imobilizado. Quaisquer ganhos ou perdas na alienação de um item 
do imobilizado são reconhecidos no resultado do exercício. (ii) Custos subsequentes: Custos subse-
quentes 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 de-
preciados 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.
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, dedu-
zidos da amortização acumulada pelo método linear ao longo das vidas úteis e quaisquer perdas acu-
muladas 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 reco-
nhecidos 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 finan-
ciamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescidos, 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 reconhe-
cimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo amortizado; ao Valor 
Justo através do Resultado Abrangente (VJORA) - instrumento de dívida; ao Valor Justo através do 
Resultado Abrangente (VJORA) - instrumento patrimonial; ou ao Valor Justo através do Resultado 
(VJR). Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a 
não ser que a Companhia mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso 
todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apresentação 
posterior à mudança no modelo de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se 
atender a 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. • Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são rela-
tivos somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. • Um instrumento 
de dívida é mensurado ao VJORA se atender a 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; • 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: 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 desreconheci-
mento é reconhecido no resultado. Instrumentos de dívida e patrimoniais a VJORA: A Companhia 
não possui ativos financeiros mensurados ao VJORA. Passivos financeiros - Classificação, mensura-
ção 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 desig-
nado 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 finan-
ceiros 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 são reconhecidos no resultado. Desreconhecimento: • Ativos finan-
ceiros: A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de 
caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos contratuais de recebimento aos 
fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente to-
dos 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 fi-
nanceiro 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 to-
dos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos financeiros não são desreco-
nhecidos. • 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 substan-
cialmente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é re-
conhecido 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 Com-
panhia 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. 
Valor recuperável de ativos (“impairment”): (i) Ativos financeiros não-derivativos: Ativos finan-
ceiros não classificados como ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, são avaliados em 
cada data de balanço para determinar se há evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperá-
vel. Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram perda de valor inclui: • Inadimplência ou 
atrasos do devedor; • Reestruturação de um valor devido à companhia em condições não consideradas 
em condições normais; • Indicativos de que o devedor ou emissor irá entrar em falência; • Mudanças 
negativas na situação de pagamentos dos devedores ou emissores; • O desaparecimento de um merca-
do ativo para o instrumento; ou • Dados observáveis indicando que houve um declínio na mensuração 
dos fluxos de caixa esperados de um grupo de ativos financeiro. (ii) Ativos financeiros mensurados ao 
custo amortizado: A Companhia considera evidência de perda de valor de ativos mensurados pelo 
custo amortizado tanto em nível individual como em nível coletivo. Todos os ativos individualmente 
significativos são avaliados quanto à perda por redução ao valor recuperável. Aqueles que não tenham 
sofrido perda de valor individualmente são então avaliados coletivamente quanto a qualquer perda de 
valor que possa ter ocorrido, mas não tenha sido ainda identificada. Ativos que não são individualmen-
te significativos são avaliados coletivamente quanto à perda de valor com base no agrupamento de 
ativos com características de risco similares. Ao avaliar a perda por redução ao valor recuperável de 
forma coletiva, a Companhia utiliza tendências históricas do prazo de recuperação e dos valores de 
perda incorridos, ajustados para refletir o julgamento da Administração sobre se as condições econô-
micas e de crédito atuais são tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as 
sugeridas pelas tendências históricas. Uma perda por redução ao valor recuperável é calculada como a 
diferença entre o valor contábil e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados 
à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma 
conta de provisão. Quando a Companhia considera que não há expectativas razoáveis de recuperação, 
os valores são baixados. Quando um evento subsequente indica uma redução da perda de valor, a re-
dução pela perda de valor é revertida através do resultado. (iii) Ativos não financeiros: Os valores 
contábeis dos ativos não financeiros da Companhia são revistos a cada data de balanço para apurar se 
há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do 
ativo é estimado. Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados no menor grupo 
possível de ativos que gera entradas de caixa pelo seu uso contínuo, entradas essas que são em grande 
parte independentes das entradas de caixa de outros ativos, ou UGCs. O valor recuperável de um ativo 
ou UGC é o maior entre seus valores em uso ou seu valor justo menos custos para vender. O valor em 
uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados, descontados ao seu valor presente usando-se uma 
taxa de desconto antes dos impostos que reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro 
no tempo e os riscos específicos do ativo ou da UGC. Uma perda por redução ao valor recuperável é 
reconhecida se o valor contábil do ativo ou UGC exceder o seu valor recuperável. Perdas por redução 
ao valor recuperável são reconhecidas no resultado. As perdas por redução ao valor recuperável são 
revertidas somente na extensão em que o valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria 
sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhe-
cida. h. Novas normas e interpretações adotadas durante o exercício de 2019: Novos pronuncia-
mentos, modificações de pronunciamentos e interpretações foram emitidos pelo CPC, os quais foram 
efetivos para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019 e foram adotados na elaboração 
destas demonstrações financeiras. Devido aos métodos de transição escolhidos pela Companhia na 
aplicação dessas normas, as informações comparativas dessas demonstrações financeiras não foram 
reapresentadas para refletir os requerimentos das novas normas. Segue resumo desses novos pronun-

ciamentos: h.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 ar-
rendatário reconhece um ativo de direito de uso que representar o seu direito de utilizar o ativo arren-
dado 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 à 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 Arren-
damento 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 as condições de remuneração estabelecidas nos acordos e con-
firmou a necessidade de adoção do CPC 06 (R2), uma vez que detém o controle e substancial benefício 
econômico sobre a utilização desses ativos, assim como efetua os pagamentos mensais de arrendamen-
to em base de valor fixo. Desta forma, para fins de conformidade ao novo normativo contábil de reco-
nhecimento das operações de arrendamento mercantil, a Companhia avaliou o valor de ativo operacio-
nal 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, e não identificou impacto significativo em suas demonstrações financeiras pela adoção do 
CPC 06 (R2). Desta forma, considerando a imaterialidade do impacto, tais valores não foram apresen-
tados. h.2 CPC 22 - Incerteza sobre tratamento de impostos: A interpretação explica como considerar 
a incerteza na contabilização do imposto de renda. O CPC 32 - Imposto de Renda, especifica como 
contabilizar os impostos de renda correntes e diferidos, mas não como refletir os efeitos da incerteza. 
Por exemplo, pode não estar claro: • como aplicar a legislação tributária e transações ou circunstâncias 
específicas; • ou se as autoridades tributárias aceitarão determinado tratamento tributário adotado pela 
entidade. Se a entidade concluir que não é provável que um tratamento tributário específico seja aceito, 
a entidade deve usar estimativas (valor mais provável ou valor esperado) para determinar o tratamento 
tributário (lucro tributável, bases tributárias, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não usa-
dos) taxas de imposto e assim por diante. A decisão deve basear-se em qual método fornece melhores 
previsões da resolução da incerteza. A administração da Companhia avaliou os requerimentos dessa 
nova interpretação e concluiu que não há impacto significativo nas demonstrações financeiras.
7. Caixa e equivalentes de caixa: 2019 2018
Caixa e bancos 4 11
Aplicações financeiras 880 11.235

884 11.246
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 2019 e 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, inde-
xada pela variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI, com resgate imediato sem preju-
ízo 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: 2019 2018
Contas a receber de clientes 2.303 3.112

2.303 3.112
O contas a receber decorre do fornecimento de energia efetuado no mês de dezembro de 2019 a vencer 
em janeiro de 2020. Não existem valores de contas a receber de clientes vencidos em 31 de dezembro 
de 2019 e 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 perdas espera-
das. 9. Contas a pagar a partes relacionadas: A Companhia possui operações 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.
Ativo não circulante 2019 2018
Atlantic Energias Renováveis S.A.(a) 127 –

127 –
Passivo circulante 2019 2018
Atlantic Energias Renováveis S.A. – 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: 2019 2018
Aplicações financeiras vinculadas 8.479 14.213

8.479 14.213
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 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 movi-
mentadas somente mediante autorização expressa do BNDES. As aplicações financeiras vinculadas 
são lastreadas em títulos públicos e indexadas pela variação do Certificado de Depósito Interfinancei-
ro - CDI. 11. Imobilizado: (i) Composição do saldo:

2019 2018
Taxas anuais de  

depreciação Custo
Depreciação  

acumulada
Saldo  

em 2019
Saldo  

líquido
Móveis e utensílios 4% 23 (7) 16 17
Edificações, obras civis e benfeitorias 3% 14.325 (2.089) 12.236 12.472
Aerogeradores 3% 121.055 (21.347) 99.708 101.559
Equipamento de informática 20% 56 (6) 50 35
Peças de reposição 21 – 21 –

135.480 (23.449) 112.031 114.083

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Capital 
Social

Reserva  
legal

Reserva  
de lucros

Lucros/ 
Prejuízos  

acumulados Total
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
Lucro líquido do exercício – – – 10.673 10.673
 Declaração de reserva de lucros 
  para distribuição de 
   dividendos – – (17.723) – (17.723)
Destinações
Constituição da reserva legal – 534 – (534) –
Dividendos – – – (6.446) (6.446)
Reserva de lucros – – 3.693 (3.693) –
Saldos em 31/12/2019 58.221 1.777 3.693 – 63.691
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(ii) Movimentação do custo:
Saldo em Movimentação em 2019 Saldo em

2018 Adições Baixas Transferências 2019
Móveis e utensílios 23 – – – 23
Edificações, obras 
 civis e benfeitorias 14.325 – – – 14.325
Aerogeradores 120.964 111 (20) – 121.055
Equipamento de 
 informática 38 18 – – 56
Peças de reposição – 21 – – 21

135.350 150 (20) – 135.480
(iii) Movimentação da depreciação:

Saldo em Movimentação em 2019 Saldo em
2018 Adições Baixas Transferências 2019

Móveis e utensílios (6) (1) – – (7)
Edificações, obras civis e benfeitorias (1.853) (236) – – (2.089)
Aerogeradores (19.405) (1.942) – – (21.347)
Equipamento de informática (3) (3) – – (6)

(21.267) (2.182) – – (23.449)
Durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 a Administração realizou testes com o 
objetivo de identificar a existência de indicadores de que determinados ativos poderiam estar registra-
dos acima do seu valor recuperável. Após tais análises a Administração não identificou indicadores, 
internos ou externos, de que os valores recuperáveis desses ativos sejam inferiores aos seus valores 
contábeis, consequentemente, nenhuma provisão para perdas foi constituída. 12. Financiamentos:

Operações (moeda nacional)
Indexador e taxas  

anuais de juros
Vencimento  

final 2019 2018
BNDES (a) TJLP + 2,02% 16/12/2030 59.359 64.553
Custos com a captação (672) (733)

58.687 63.820
Passivo circulante 5.499 5.495
Passivo não circulante 53.188 58.325
(a) Em 18 de dezembro de 2014 foi assinado o Contrato de Financiamento entre a Companhia (emiten-
te) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (credor) no valor total de 
R$ 88.861, 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 

Líquido

Em milhares de reais

Aplicações  
financeiras 
vinculadas

Finan- 
ciamentos

Dividendos  
a pagar

Capital 
Social Total

Saldo em 31/12/2018 14.213 63.820 1.739 58.221 137.993
Variações dos fluxos de caixa 
 de financiamento
Recursos/Redução provenientes
 de aporte de capital de acionistas – – – –
Aplicação em aplicações
 financeiras vinculadas (5.734) – – – (5.734)
Recursos recebidos de financiamentos – – – – –
Pagamento de juros – (4.797) – – (4.797)
Pagamento de financiamentos – (5.377) – – (5.377)
Dividendos pagos – – (25.171) – (25.171)
Total das variações nos fluxos de caixa 
 de financiamento (5.734) (10.174) (25.171) – (41.079)
Outras variações
Relacionadas com passivos
Despesas com juros – 4.979 – – 4.979
Custos de captação amortizados – 62 – – 62
Dividendos propostos no exercício – – 24.168 – 24.168
Total das outras variações relaciona-
das com passivos – 5.041 24.168 – 29.209
Saldo em 31/12/2019 8.479 58.687 736 58.221 126.123
12.2 Covenants: A Companhia contratou financiamento com cláusulas que requerem a manutenção de 
determinadas condições a serem observadas, tais como: constituição, sem a prévia autorização 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. 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 (Informações financeiras da 
controladora direta Atlantic Energias Renováveis S.A.) Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Com-
panhia apurou um índice anual igual ou superior de 1,30 conforme previsto em contrato junto ao BN-
DES, e atendeu todas as condições referentes às Cláusulas Restritivas do referido contrato. 12.3 Ou-
tras garantias: 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 finan-
ceira dos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão - CUST.
Início de vigência Final da vigência Objeto da garantia Banco/Seguradora Valor
01/10/2019 01/10/2020 Garantia Financeira Banco Santander 226
13. Provisões para contingências: A Empresa é parte (polo passivo) em processo administrativo pe-
rante a Prefeitura Municipal 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 em 2019 (R$ 235 em 
2018). 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 processo avaliadas 
como “possível”, totalizam o montante de R$ 4.929 em 2019 (R$ 4.929 em 2018). 14. Patrimônio 
líquido: Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o capital social autorizado da Companhia é de 100.000. 
O capital social integralizado em 31 de dezembro de 2019 é de R$58.221 (R$ 58.221 em 2018), divi-
dido em 58.221.000 ações ordinárias (58.221.000 ações em 2018), no valor nominal unitário de R$ 
1,00, distribuídas conforme a seguir:
Acionistas 2019 2018
Atlantic Energias Renováveis S.A. (“Atlantic”) 58.221 58.221
a. Reserva legal: A reserva legal é constituída à razão de 5% do lucro líquido, após a compensação de 
prejuízos que eventualmente venham a ser apurados anteriormente, e limitada a 20% do capital social.

2019 2018
Lucro líquido do exercício 10.673 7.321
Constituição de reserva legal - 5% 534 366
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. 

2019 2018
Lucro líquido do exercício 10.673 7.321
Constituição de reserva legal - 5% (534) (366)

10.139 6.955
Dividendo mínimo obrigatório - 25% (2.535) (1.739)
Antecipação de dividendos de 2019 (3.911) –

(6.446)¹ (1.739)
Lucros retidos 3.693 5.216
(1) A companhia efetuou a antecipação de dividendos referente ao exercício findo em 31.12.2019, de-
vidamente aprovados em AGE data de 09.07.19 no montante de R$6.446, superior ao limite mínimo 
obrigatório. c. Reserva de lucros: A reserva de retenção de lucros é o montante do lucro apurado no 
exercício, 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:

2019 2018
Geração em MW/h 115.604 125.546
Receita bruta de venda de energia 26.372 25.462
(–) PIS / COFINS (963) (859)

25.409 24.603

16. Gastos por natureza: 2019 2018
Custo da geração de energia 8.526 10.606
Despesas gerais e administrativas 688 375
Outras despesas operacionais, líquidas (17) 83

9.197 11.064
Encargos de transmissão e conexão 1.534 1.543
Despesas com pessoal 962 660
Serviços de terceiros 123 193
Materiais 19 9
Arrendamento 396 405

2019 2018
Depreciação 2.182 4.634
Manutenção 3.492 3.312
Aluguel 141 55
Compra de energia 136 88
Liquidação financeira negativa - CCEE 8 4
Despesas administrativas 183 57
Viagens e estadias 21 9
Outras – 95

9.197 11.064
17. Resultado financeiro: 2019 2018
Despesas bancárias (66) (63)
Juros de financiamentos (4.979) (5.703)
Amortização do custo de captação (62) (66)
Custo da estruturação da dívida (90) (329)
IOF (1) (1)
Outras despesas financeiras – (151)
Total das despesas financeiras (5.198) (6.313)
Juros recebidos 4 259
Receitas de aplicações financeiras 737 1.047
Outras receitas financeiras – 2
Total das receitas financeiras 741 1.308
Resultado financeiro líquido (4.457) (5.005)
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: Regime de tributação pelo lucro presumido:

2019 2018
Receita com venda de energia (*) 26.264 25.462
Outras receitas 865 1.311
Base de cálculo IRPJ 8% (**) 2.966 3.348
Base de cálculo CSLL 12% (**) 4.016 4.366
Imposto de renda (15%) e contribuição social (9%) = 24% 806 895
Imposto de renda (10%) sobre lucros excedentes a R$ 240 no período de 12 meses 273 311
Imposto de renda e contribuição social correntes 1.079 1.206
Taxa efetiva 15,45% 4,5%
Imposto de renda e contribuição social diferidos (**) (3) (7)
(*) A diferença na base de cálculo para apuração do imposto presumido calculada sobre a receita com 
venda de energia, refere-se ao saldo das provisões da energia gerada em dezembro de 2019 e faturada 
no mês subsequente. (**) O saldo de R$ 3 refere-se ao imposto diferido sobre a provisão do faturamen-
to de dezembro de 2019. 19. Instrumentos financeiros: A Companhia mantém operações com instru-
mentos 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 admi-
nistração dos riscos associados a estas operações é realizada por meio da aplicação de práticas defini-
das 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 liquidado, 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 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 mer-
cado 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 mer-
cado 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 forne-
cedores. Para financiamentos e encargos de dívidas, os saldos contábeis diferem do valor justo.

Valor justo Valor contábil
Ativos financeiros 2019 2018 2019 2018
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 4 11 4 11
 Aplicações financeiras 880 11.235 880 11.235
 Contas a receber de clientes 2.303 3.112 2.303 3.112
Não circulante
 Aplicações financeiras vinculadas 8.479 14.213 8.479 14.213
 Partes relacionadas 127 – 127 –
Passivos financeiros
Circulante
 Fornecedores 391 109 391 109
 Financiamentos 5.499 5.495 5.499 5.495
 Partes relacionadas – 50 – 50
Não circulante
 Financiamentos 53.188 58.325 53.188 58.325
b. Categorias de instrumentos financeiros: A seguir demonstramos a classificação dos instrumentos 
financeiros e seus saldos contábeis:

2019 2018

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 4 – 4 11 – 11
 Aplicações financeiras 880 – 880 11.235 – 11.235
 Contas a receber de clientes – 2.303 2.303 – 3.112 3.112
Não circulante
 Aplicações financeiras vinculadas 8.479 – 8.479 14.213 – 14.213
 Partes relacionadas – 127 127 – – –
Passivos financeiros
Circulante
 Fornecedores – 391 391 – 109 109
 Financiamentos – 5.499 5.499 – 5.495 5.495
 Partes relacionadas – – – – 50 50
Não circulante
 Financiamentos – 53.188 53.188 – 58.325 58.325
(*) O valor contábil dos instrumentos financeiros classificados como custo amortizado representa 
substancialmente seu valor justo. c. Mensuração pelo valor justo: A hierarquia da mensuração do 
valor justo dos ativos da  Companhia: 

Valor justo em 31 de dezembro de 2019

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 4 4 – –
Aplicações financeiras 880 880 – –
Aplicações financeiras vinculadas 2.303 2.303 – –

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 liqui-
dez imediata, sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. • Aplicações financeiras: elabo-
rado 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, substancial-
mente, aos saldos das contas reserva constituídas de acordo com os respectivos contratos de financia-
mento, 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 contratu-
ais 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 merca-
do 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 negócio. Em 31 de dezembro de 2019 e 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 2019 e 2018 a Companhia não possuía ne-
nhum instrumento financeiro classificado nesta categoria. No exercício findo em 31 de dezembro de 
2019 e 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 ati-
vidades 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 con-
tratos 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 decor-
rentes 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 instru-
mentos financeiros da Companhia.  Para mitigar o risco de crédito, a Companhia efetua o acompanha-
mento das posições em aberto de recebíveis. No que diz respeito às instituições financeiras, a Compa-
nhia 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
2019 2018

Aplicações financeiras 880 11.235
Aplicações financeiras vinculadas 8.479 14.213
Contas a receber 2.303 3.112
(iii) Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco de a Companhia não ser capaz de honrar eficiente-
mente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, incluindo as decorrentes de vincu-
lação de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas. A abor-
dagem 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 nor-
mais como em cenários de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a repu-
tação da Companhia. Adicionalmente, para mitigar o risco de liquidez, a Companhia monitora os ní-
veis de endividamento e o cumprimento de índices (“covenants”) previstos em contratos de 
financiamentos. O valor contábil dos passivos financeiros representa a exposição máxima ao risco de 
liquidez da Companhia:

Valor contábil
2019 2018

Financiamentos 58.687 63.820
Fornecedores 391 109
(iv) Risco de mercado: Risco de mercado é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutu-
ação nos valores de mercado de instrumentos detidos pela Companhia, tais como alterações decorrentes 
de exposição a taxas de juros, variação cambial, preço de ações, dentre outros. O objetivo do gerencia-
mento de risco de mercado é monitorar e controlar estas exposições 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: Decorre da possibilidade de a Companhia sofrer perdas decorrentes de oscila-
ções 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:

2019 2018
Aplicações financeiras 880 11.235
Aplicações financeiras vinculadas 8.479 14.213

9.359 25.448
Passivo: Financiamentos 58.687 63.820
A Companhia efetuou análise de sensibilidade demonstrando os efeitos no resultado da Companhia 
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 de valor justo 
para aplicações financeiras de taxa variável vinculadas ao CDI em 31 de dezembro de 2019 e 2018. Em 
31 de dezembro de 2019:
Operação Valor exposto Risco 25%* 50%*
Aplicações financeiras 9.359 Redução do CDI 316 211
(*) Conforme previsões de mercado futuro, os índices de CDI considerados foram de 4,50%. 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 financiamentos de taxa variável vinculadas à TJLP em 31 de de-
zembro de 2019 e 2018. Em 31 de dezembro de 2018:
Operação Valor exposto Risco 25%* 50%*
Financiamentos 58.687 Aumento da TLP 4.086 4.903
(*) Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a TJPL foi substituída pela TLP. Conforme 
previsões de mercado futuro, os índices de TLP considerados foram de 5,57%. Em 31 de dezembro de 
2018:
Operação Valor exposto Risco 25%* 50%*
Financiamentos 63.820 Aumento da TJLP 5.361 6.433
(*) Conforme previsões de mercado futuro, os índices de TJLP considerados foram de 6,72%.

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Administradores e Acionistas da Renascença V Energias Renováveis S.A. - Curitiba - PR. Opi-
nião: Examinamos as demonstrações financeiras da Renascença Energias Renováveis S.A. (“Compa-
nhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstra-
ções do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naque-
la data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significa-
tivas 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 Renas-
cença Energias Renováveis S.A. em 31 de dezembro de 2019, 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 indepen-
dentes 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 Contabilida-
de, 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. Responsabilida-
des 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 de-
monstrações 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 audito-
ria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra-
ções 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 audito-
ria 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 enten-
dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos con-

troles 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 ade-
quação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidên-
cias de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam le-
vantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se con-
cluirmos 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 di-
vulgações 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, 05 de março de 2020

KPMG Auditores Independentes  João Alberto Dias Panceri
CRC SP-014428/O-6 F-PR. Contador CRC PR-048555/O-2
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Camila Brait, da seleção brasileira de vôlei: “Nós estamos sendo prejudicados por ter de fi car em casa e não conseguir treinar”

João Pires/Fotojump

O jogo de ida das oitavas de 
fi nal da Liga dos Campeões da 
Europa entre Atalanta e Valencia, 
disputada no estádio Giuseppe Me-
azza, em Milão, no dia 19 de feve-
reiro, contribuiu para a propagação 
do novo coronavírus (covid-19) na 
cidade de Bérgamo, na região da 
Lombardia, uma das mais afetadas 
pela doença na Itália.

Giorgio Gori, prefeito de Bér-
gamo, afi rmou em transmissão ao 
vivo nas redes sociais que cerca de 
40 mil torcedores que viajaram a 
Milão podem ter se contaminado 
de forma coletiva.

“O jogo foi uma bomba biológi-
ca. Naquela época, não sabíamos o 
que estava acontecendo. O primei-
ro paciente na Itália surgiu em 23 
de fevereiro. Se o vírus já estava 
em circulação, os 40 mil torcedores 
que foram ao San Siro foram infec-
tados. Ninguém sabia que o vírus 
estava circulando entre nós”, afi r-
mou Gori.

Na ocasião, a partida foi trans-
ferida do estádio Atleti Azzurri 
d’Italia, onde o Atalanta manda os 
seus jogos, para o Giuseppe Mea-
zza, em Milão, que tem maior ca-
pacidade de público. A partida foi 
histórica. A equipe italiana goleou 
o Valencia por 4 a 1, o que infl ou 
aglomerações durante e depois do 
término do duelo. “Muitos assis-
tiram ao jogo em grupos e houve 
muito contato naquela noite. O 
vírus foi transmitido de um para o 
outro”, disse o prefeito.

O primeiro caso de infecção pe-
lo covid-19 na cidade de Bérgamo 
aconteceu na mesma semana do 
duelo entre as equipes italiana e 
espanhola. 

Desde então, a Lombardia tem 
registrado um índice alarmante de 
óbitos. São mais de 500 mortes con-
fi rmadas por dia. Outro fator preo-
cupante é que um terço do elenco 
do Valencia está contaminado pelo 
novo coronavírus.

“Jogo da Atalanta foi bomba 
biológica”, afirma prefeito

Itália

O adiamento da Olimpíada 
de Tóquio, anunciado nesta ter-
ça-feira, vai causar uma radical 
mudança no ciclo de quatro anos 
de preparação dos atletas. Após 
o Comitê Olímpico Internacional 
(COI) transferir a competição para 
o próximo ano, os esportistas terão 
agora de repensar toda a estratégia 
de treinos e competições para es-
tarem no auge da forma física em 
uma nova data.

O desafi o agora é mudar com-
pletamente o foco. Desde o fi m dos 
Jogos do Rio, em 2016, a prepa-
ração teve como objetivo deixar o 
atleta pronto para julho deste ano. 
A partir de agora, será preciso re-
construir o trabalho, com o cuidado 
para não desgastar o competidor 
e ao mesmo tempo, deixá-lo nas 
condições ideais para poder render 
o máximo da forma física em outro 
prazo, apenas em 2021.

“Agora todo mundo tem de sen-
tar, fazer planilhas e analisar em 
que ponto o atleta estava, como 
estava fazendo o crescimento e pla-
nejar uma curva de crescimento, 
inclusive de olho nos concorrentes. 
Será uma situação muito diferen-
te”, disse ao Estado o Médico do 
Esporte Páblius Staduto Braga, do 
Centro de Medicina Especializada 
do Hospital Nove de Julho. “Será 
uma ocasião interessante para a 
própria ciência do esporte evoluir”, 
afi rmou.

O recomeço do planejamento 
já fez a Confederação Brasileira 
de Tênis de Mesa (CBTM) prome-
ter mudanças. O consultor técnico 
da entidade e treinador de Hugo 
Calderano, o francês Jean-René 
Mounié, afi rmou que a nova data 
vai causar alterações profundas no 
trabalho. “Muda bastante. Vamos 
ter que criar uma nova estratégia 
quando soubermos mais do calen-
dário. Muda também a nossa pró-
pria estratégia, o Hugo tem de trei-
nar sabendo que temos pelo menos 
um ano em vez de quatro meses 
para os Jogos”, explicou.

Por isso, boa parte das compe-
tições no fi m deste ano e no início 
do próximo vão ganhar importân-
cia para os atletas olímpicos. Esses 
torneios deixaram de ser do início 
do ciclo olímpico para se tornarem 
a retomada da preparação, que 
havia fi cado afetada recentemente 
pelos treinos em quarentena e ati-
vidades em casa, distante de cole-
gas e do contato com treinadores.

“Algumas modalidades fi caram 
muito prejudicadas pela quarente-
na e agora os atletas vão poder se 
recuperar. Esportes coletivos e que 
precisam da atividade aeróbica, co-
mo o vôlei, foram afetados porque o 
atleta não consegue em um treino 
em casa reproduzir o movimento 
do jogo”, explicou ao Estado o mé-
dico pesquisador do Grupo de Dor 
do Departamento de Neurologia do 

Hospital das Clínicas da USP Mar-
cus Yu Bin Pai.

A mudança de compromisso de 
2020 para 2021 implica também 
em um trabalho mental forte. A 
psicóloga do Pinheiros, Melissa 
Voltarelli, afi rma que será neces-
sário o esportista não pensar só 
na parte física. “Nessas condições, 
manter o atleta motivado e equili-
brado torna-se o principal objeti-
vo”, disse. 

MELHOR FORMA 
Os próprios esportistas garan-

tem que agora será melhor ter um 
novo foco. Na opinião deles, ter 
mais um ano de preparação será 
importante porque nas últimas se-
manas o quadro de incerteza sobre 
a realização da Olimpíada preju-
dicou o rendimento nos treinos. 
“Nós, atletas, estamos sendo pre-
judicados por ter de fi car em casa 
e não conseguir treinar. Em 2021 
os atletas vão se preparar melhor 
para a Olimpíada e conseguir dar 
o seu máximo”, disse a jogadora de 
vôlei Camila Brait.

A atleta da ginástica artística 
Flávia Saraiva concorda. “Estou há 
uma semana e meia sem treinar. 
Isso é muito ruim para a gente, 
porque temos uma rotina de oito 
horas diárias de treinos. A gente 
respirou aliviado porque teremos 
mais um ano para poder treinar”, 
afi rmou.

Adiamento das Olimpíadas 
obriga que atletas  
reprogramem preparação
Esportistas terão agora de repensar toda a estratégia de treinos para 
estarem no auge da forma física em uma nova data dos Jogos de Tóquio

Desafio


