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DRAMA. 11 | Rio Grande do Norte registrou 287 
mortes em decorrência da Covid-19 em abril, 
segundo análise dos boletins epidemiológicos da 

Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap). Os 
óbitos entre os dias 1º e 9 são 69,82% maiores que 
no mesmo período de março deste ano. O terceiro 

mês do ano é, por sinal, o recordista de mortes 
desde o início da pandemia no RN, com 882 vidas 
perdidas para a doença.

ABRIL REGISTRA ALTA 
DE 70% NAS MORTES POR 

COVID-19 NO RN

APÓS BOLSONARO ATACAR BARROSO, 
STF CLAMA POR “ESPÍRITO REPUBLICANO”

CRISE ENTRE OS PODERES

PERDAS Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil registrou 3.693 mortes por Covid-19 nesta sexta-feira 9. Com isso, o páis já ultrapassou 348 mil óbitos pela 
doença. A média móvel de mortes voltou a crescer e chegou a 2.930. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

CAROLINA ANTUNES/PR

PLANALTO

Presidente Jair Bolsonaro  (foto) disse que houve uma “jogada casada” entre o ministro Luís 
Roberto Barroso, do STF,  e a “bancada de esquerda” no Congresso para a abertura da 
Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19. Supremo Tribunal Federal  reage à fala e 
diz que ministros tomam decisões conforme a Constituição. Pág. 14
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O deputado federal General 
Girão ‘encampou’ a hashtag 
“STF vergonha nacional”, depois 
que o ministro da corte Luís 
Roberto Barroso mandou o que 
o Senado abrisse a CPI da Covid. 
“A interferência nos poderes é tão 
gritante que o STF manda abrir 
uma CPI. Não é contra os desvios 
de recursos federais nos estados, 
é contra Jair Bolsonaro”, disse o 
parlamentar em seu Twitter.

A PROPÓSITO 
No entanto, de acordo com ou 

autor do pedido da CPI, senador  
Randolfe Rodrigues (Rede-AP), 
poderá, sim, haver a ampliação do 
escopo da comissão, para incluir 
também governadores e prefeitos, 
se a ideia tiver o apoio da maioria 
dos senadores da CPI.

PERIGO
O presidente Jair Bolsonaro 

voltou a criticar pesquisa 
de emprego do IBGE. Para o 
presidente, a metodologia ‘atendia 
a outros governos’ e pode mudar. 
O secretário de Planejamento do 
RN, Aldemir Freire, comentou a 
notícia: “Tenho até medo quando 
leio essa idiotice vinda de quem 
vem”. E alertou: “Ainda mais agora 
que o cargo de presidente do IBGE 
está vago”.

EXISTE, SIM
O ministro potiguar das 

Comunicações Fábio Faria deu 
entrevista à CNN na noite desta 
quinta-feira para comentar sobre 
decisão do STF a respeito da 
criação de uma CPI da covid no 
senado. Ao ser questionado pela 
jornalista Monalisa Perrone sobre 
número de mortes e as atitudes 
do presidente Bolsonaro de 
não usar máscara e de defender 
medicamento sem e� cácia 
contra a covid-19, ele a� rmou 
que “� cam querendo colocar 
que o presidente defende tal 
medicamento, mas não existe 
isso”.

DEFESA
Fábio disse que, na verdade, 

o presidente defende apenas que 
as pessoas façam tratamento 
contra a infecção precocemente 
e que isso inclui o uso “o�  label” 
de remédios que sejam prescritos 
pelos médicos mesmo que eles 
não tenham e� cácia comprovada 
contra a doença em questão.

PRIORIDADE 
Foi sancionada e publicada no 

Diário O� cial do Estado a lei que 
torna prioridade a vacinação de 
pessoas com de� ciência, com foco 
em pessoas com espectro autista, 
Síndrome de Down, paralisia cerebral 
e doenças raras.  A lei, de iniciativa 
da deputada estadual Cristiane 
Dantas (Solidariedade) havia sido 
aprovada à unanimidade pela 
Assembleia Legislativa. De acordo 
com a lei, caberá ao Governo do 
Estado proceder a inclusão das 
pessoas com de� ciência no rol dos 
grupos prioritários do programa de 
vacinação e estabelecer as diretrizes 
e planejamento de distribuição dos 
imunizantes.

A QUESTÃO É ‘COMO’ 
E NÃO ‘QUANTO’

O economista Marcos Lisboa, do 
Insper, fez críticas fortes ao orçamento 
2021 que está em discussão no 
Congresso Nacional. Em entrevista ao 
jornal Estadão, ele disse que o ajuste 
� scal proposto “re� ete o desgoverno 
em que vivemos”. “É um espantalho 
para não se discutir o descontrole 
dos gastos públicos. O que deveriam 
debater é a in� uência da política 
pública na qualidade de vida das 
pessoas”, a� rmou. Para Lisboa, a 
questão é “como gastar” e não “quanto 
gastar”.

FUTURO PROMISSOR
Em seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) 2020-2029, a 
UFRN assumiu como visão de futuro 
sua consolidação, dentre outras 
situações, como uma Universidade 
inovadora e socialmente referenciada. 
Pois bem, uma nova carta-patente 
concedida à Instituição no último dia 
30 mostra que o caminho está sendo 
pavimentado para a consolidação. 

PRONTO
Um grupo de cientistas recebeu 

o registro de propriedade industrial 
de um processo de síntese de 
pós, materiais estes utilizados 
para “alimentar” um dispositivo 
eletroquímico capaz de gerar energia 
de forma limpa a partir do hidrogênio 
e do ar. 

DECISÃO 
Lider da minoria no Senado 

Federal, o senador pelo RN Jean Paul 
Prates aprovou a decisão do ministro 
Barroso que impôs à Casa a abertura 
da CPI da Covid. “É urgente que se 
apurem as omissões do governo no 
combate à pandemia”, argumentou.

A vereadora Julia Arruda na primeira reunião da Comissão de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Informação da Câmara Municipal de Natal, nesta sexta. 
“São algumas das áreas mais afetadas pela pandemia e que mais do que nunca precisam de todos os nossos esforços”, disse ela

RÁPIDAS

>> Depois de alterar ao menos cinco vezes o 
cronograma de entrega de vacinas para covid-19, o 
Ministério da Saúde decidiu que não irá mais divulgar 
a previsão de doses que espera receber a cada mês. É 
o governo que adora esconder informações sobre a 
pandemia...

>> Do Blog do Noblat: “Não é a primeira vez que 
o STF determina a instalação de CPIs a pedido da 
oposição. Em 2005, o Supremo mandou instaurar a dos 
Bingos, em 2007, a do Apagão Aéreo, e, em 2014, a da 
Petrobras (Folha)”. 

>> De Reinaldo Azevedo: “O presidente Jair 
Bolsonaro é um caso raro, quem sabe único. Ele quase 
nunca sabe o que diz. Mas costuma saber por que o diz. 
Parece complicado, mas é assim. Ele, claro, � cou bravo 
com a decisão do ministro Roberto Barroso, do STF, 
que determinou que se instale a CPI da Covid. Como 
não sabe o que diz, a� rmou que o tribunal interfere 
nos outros Poderes. Duvido mesmo que conheça a 
Constituição. Era deputado e certamente aplaudiu 
quando o tribunal determinou, em 2007, a instalação da 
CPI do apagão aéreo. O que teme o presidente?”.

CAMARÕES EM SP
A abertura da primeira � lial fora do RN do Restaurante 

Camarões foi noticiada com destaque pela revista Veja SP. Com 
o título “Restaurante Camarões, de Natal, chega a São Paulo”, a 
reportagem destaca que a rede tem “cardápio repleto de pratos 
de frutos do mar” e que “ocupará ponto em uma famosa avenida 
paulistana”, a Juscelino Kubitschek, 627, que pertenceu à rede 
americana P.F. Chang’s. “A unidade terá capacidade para 320 
pessoas e cardápio bem parecido com o original”, diz a Veja.

AH, OS FATOS
Mas os fatos desmentem o ministro das 

Comunicações.  O presidente Jair Bolsonaro 
cansou de fazer propaganda da cloroquina 
para o tratamento à covid. Isso está registrado 
aos montes nos anais das redes sociais. 
Foram tantos os episódios em que Bolsonaro 
defendeu o uso de cloroquina que não 
caberiam neste espaço se precisasse citá-los.
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PLANALTO

Em nota divulgada nesta sexta, 9, 
o Supremo Tribunal Federal rea-
giu ao presidente Jair Bolsonaro, 

que acusou o ministro Luís Roberto 
Barroso, do Supremo Tribunal Fede-
ral, de ‘militância política’ em razão 
da ordem para abertura da CPI da co-
vid-19. A corte máxima do País afirma 
que seus integrantes tomam decisões 
conforme a Constituição e ressaltou 
que, dentro do Estado Democrático 
de Direito, questionamentos sobre as 
mesmas devem ser feitos no âmbito 
dos processos, ‘contribuindo para que 
o espírito republicano prevaleça’.

O presidente do STF, Luiz Fux, dis-
cutiu reservadamente com os colegas 
como seria a reação da corte às decla-
rações de Bolsonaro. A avaliação con-
sensual entre os ministros a de que o 
chefe do Executivo passou dos limites.

Em declaração enviada pela as-
sessoria de imprensa do STF, Barroso 
disse que limitou-se a  “aplicar o que 
está previsto na Constituição, na linha 
de pacífica jurisprudência do Supre-
mo Tribunal Federal, e após consultar 
todos os ministros”. “Cumpro a Cons-
tituição e desempenho o meu papel 
com seriedade, educação e serenida-
de. Não penso em mudar”, afirmou.

Após o duro revés sofrido pelo 
governo, o presidente não só acusou 
Barroso de ‘politicalha’, mas também 
afirmou que falta ‘coragem moral’ ao 
ministro por não ordenar a abertura 
de processos de impeachment contra 
integrantes da Corte. Ao falar com 
apoiadores, na saída do Palácio da 
Alvorada, Bolsonaro adotou um tom 
ainda mais duro, e acusou o magistra-
do de promover uma “jogadinha casa-
da” com a oposição ao seu governo.

Dada no final da tarde desta quin-
ta, 8, a decisão de Barroso atendeu a 
pedido formulado pelos senadores 
Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e 
Jorge Kajuru (Cidadania-GO) que con-
testavam a inércia do presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
que segurou por 63 dias o requerimen-
to pelo início da investigação. O presi-
dente do Senado prometeu cumprir a 
decisão.

“É certo que a definição da agenda 
e das prioridades da Casa legislativa 
cabe ao presidente da sua mesa dire-
tora. No entanto, tal prerrogativa não 
pode ferir o direito constitucional do 
terço dos parlamentares à efetivação 
criação da comissão de inquérito”, ob-
servou o ministro na decisão.

O pedido de abertura da Comissão 
Parlamentar de Inquérito para inves-
tigar as ações e omissões do governo 
federal no enfrentamento à pandemia 
foi protocolado em 4 de fevereiro, com 
a assinatura de 32 parlamentares – 
mais do que o mínimo de 27 que deve 
ter para ser apresentado à mesa. O 
grupo denuncia uma atuação ‘siste-

mática’ do governo, violando os direi-
tos fundamentais básicos à vida e à 
saúde da população brasileira.

Ao determinar a abertura da CPI 
da covid-19, Barroso se cercou de pre-
cedentes do Supremo relacionados à 
CPI dos Bingos e à do Apagão Aéreo, 
abertas no governo Luís Inácio Lula 
da Silva. Em ambos os casos, a relato-
ria ficou a cargo do ministro Celso de 
Mello, que se aposentou no ano passa-
do e deu lugar ao primeiro ministro in-
dicado pelo presidente Jair Bolsonaro, 
Kassio Nunes Marques.

O presidente Jair Bolsonaro 
atacou o ministro Luis Roberto 

Barroso, do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), por ter determinado 
a abertura da CPI da Covid, que 
tem como propósito investigar 
as omissões do governo federal 
na pandemia. Em conversa com 
apoiadores reproduzida em suas 
redes sociais, Bolsonaro disse que 
houve uma “jogada casada” entre 
Barroso e a “bancada de esquer-
da” no Congresso para desgastar o 
governo com as investigações.

O presidente acusou o mi-
nistro de fazer “politicalha”. Ele 
também defendeu que Barroso dê 
andamento a pedidos de impeach-
ment contra ministros do Supremo 
apresentados no Senado. “Falta co-
ragem moral para Barroso e sobra 
ativismo judicial”, afirmou.

“Sobre a decisão do Barroso 
monocraticamente ontem, man-
dando que Senado Federal instale 
a CPI da Covid contra o presidente 
Jair Bolsonaro, é exatamente isso, 
a CPI não é pra apurar desvios de 
recurso de governadores, é para 
apurar, segundo a emenda do 
pedido de CPI, omissões do gover-
no federal, ou seja, uma jogatina 
casada, Barroso e bancada de 
esquerda do Senado”, afirmou o 
presidente.

“Eles não querem saber o 
que aconteceu com os milhões 
desviados por governadores e al-
guns poucos prefeitos também”, 
disse. “Quero ver se o ministro 
Barroso vai ter coragem moral de 
mandar instalar esse processo de 
impeachment também, pelo que 
parece falta coragem moral para o 
Barroso e sobra ativismo judicial”, 
provocou.

Senadores usaram as redes 
sociais para comentar a decisão 
do ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Luís Roberto Barro-
so, que determinou a instalação da 
Comissão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) da Covid. Alguns parla-
mentares manifestaram apoio à 
decisão monocrática do ministro, 
diante do que classificaram como 
“demora” na instalação do colegia-
do. Outros avaliam que a medida 
seria uma invasão na “soberania 
do Senado”.

Em resposta a recentes deci-
sões do STF sobre o funcionamen-
to dos trabalhos do Senado, alguns 
senadores chegaram a defender 
a instalação da CPI da Lava To-
ga (para investigar acusações de 
violações e desvios por parte de 
membros do Supremo Tribunal 
Federal) e até a abertura de pro-
cessos de impeachment contra 
ministros. É o caso de Eduardo 
Girão (Podemos-CE). 

“Isso tem acontecido repetida-
mente. Essa decisão monocrática 
interfere diretamente na nossa 
soberania e mostra desrespeito 
com o Senado. Estamos com um 
Poder acima do outro. Precisa de 
um freio. O freio é a CPI da Lava 
Toga e impeachment de alguns 
ministros”, afirmou.

Outro a defender “uma respos-
ta enérgica” é Luis Carlos Heinze 

(PP-RS). Para ele, a decisão de Bar-
roso interfere na equidade entre os 
Poderes. “Nos próximos dias, dare-
mos uma resposta enérgica para 
esta imposição do STF. Primeiro 
tivemos um ataque às liberdades 
e agora ao livre exercício de nos-
sas funções. Neste caso, também 
temos as assinaturas necessárias 
para a Lava Toga”, apontou.

Plínio Valério (PSDB-AM) de-
fende que o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, desobedeça a 
decisão judicial e afirma que ou-
tros pedidos de CPIs já contam 
com ao menos 27 assinaturas, mí-
nimo necessário para a instalação.

“É mais uma decisão de um 
ministro que se julga semideus. 
Defendo não obedecer. O ministro 
Barroso não tem esse poder todo 
que pensa ter. Ele desconhece que, 
antes da CPI sobre Covid, tem na 
frente a da Lava Toga e a de minha 
autoria sobre ONGs na Amazônia. 
É norma seguir a fila”, escreveu.

O líder do governo, Fernando 
Bezerra Coelho (MDB-PE), lamen-
tou a decisão do STF e afirmou que 
a CPI é “inoportuna”. “A gravidade 
da pandemia exige que todas as 
atenções estejam voltadas para o 
seu enfrentamento. A instalação 
de uma CPI é inoportuna à medida 
que compromete os esforços para 
garantir atendimento aos casos 
graves e acelerar a vacinação. Por 
isso, quero reafirmar o nosso apoio 
ao posicionamento do presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco, que 
aponta para o juízo de conveniên-
cia e de oportunidade da CPI neste 
momento de excepcionalidade”, 
apontou Bezerra.

Após Bolsonaro atacar Barroso, STF 
clama por “espírito republicano”
CPI DA COVID-19 | Supremo Ttribunal Federal  reage à fala do presidente Jair Bolsonaro e diz que ministros tomam decisões conforme a Constituição; Bolsonaro disse que houve uma 
“jogada casada” entre Barroso e a “bancada de esquerda” no Congresso para desgastar o governo com a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito acerca da Covid-19

Presidente Bolsonaro (esq.) acusou o ministro de fazer “politicalha”. Ele também defendeu que Barroso (Dir.) dê andamento a pedidos de impeachment contra ministros do STF

Vejo uma afronta do STF 
a esta Casa. Isso tem 
acontecido repetidamente. 
Essa decisão monocrática 
interfere diretamente na 
nossa soberania e mostra 
desrespeito com o Senado”

“
JAIR BOLSONARO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

BOLSONARO DIZ 
QUE BARROSO FAZ 
“POLITICALHA” E 
“ATIVISMO JUDICIAL”

SENADORES 
CRITICAM DECISÃO 
DO STF PARA ABRIR A CPI 
DA COVID-19
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A Comissão de Educação, Cul-
tura, Ciência, Tecnologia e 
Inovação da Câmara Muni-

cipal de Natal realizou sua primeira 
reunião do ano, na manhã desta sex-
ta-feira 9 com nova composição. Na 
pauta, a definição do calendário de 
atividades da comissão permanente, 
que se reunirá uma vez por semana 
no formato virtual e o encaminha-
mento de projetos de lei para relato-
ria. 

De acordo com a vereadora Jú-
lia Arruda (PCdoB), presidente do 
colegiado, as atividades serão imple-
mentadas de forma coletiva e parti-
cipativa.“Faz-se necessário mostrar 
para a população que estamos acom-
panhando as ações do Poder Público. 
Tudo coletivamente, contando com 
o apoio de todos que estão dispos-
tos a ajudar. Afinal, a conjuntura é 
complicada, haja vista que poucas 
áreas estão sendo tão impactadas 
pela pandemia do novo coronavírus 
como a educação. Em Natal, a pers-
pectiva é de termos aumento signi-
ficativo da evasão escolar”, afirmou 
Júlia Arruda.

Ainda segundo a vereadora, os 
trabalhos da comissão também da-
rão atenção para os setores da cul-
tura e de economia criativa. “Estão 
entre os mais prejudicados pela pan-
demia. Com a necessidade de isola-
mento social, atividades em museus, 
casas de espetáculos, teatros, cine-

mas, startups e outros segmentos 
foram suspensas, o que inviabilizou 
projetos em andamento e a manu-
tenção de postos de trabalho. Por-
tanto, vamos trabalhar para atenuar 
essas situações”, completou.

De acordo com o vereador Her-
mes Câmara (PTB), 16 matérias fo-
ram designadas para relatoria. “São 
projetos importantes que chegam 
para incentivar a educação, cultura, 
ciência e esporte. Iniciamos hoje os 
trabalhos com os devidos cuidados 
sanitários e a responsabilidade que 
o momento exige. Esperamos man-
ter um ritmo dinâmico das ações e 
trazer debates que contribuam com 
o desenvolvimento da nossa cidade”.

A vereadora Brisa Bracchi (PT) 
e os vereadores Bispo Francisco de 
Assis (Republicanos) e Robério Pauli-
no (PSOL) também participaram da 
reunião.

O presidente da Assembleia 
Legislativa, Ezequiel Ferreira 
(PSDB) solicitou ao Departa-

mento de  Estradas e  Rodagens  do  
Rio  Grande do  Norte  (DER),o re-
capeamento asfáltico da RN-221, no 
trecho que liga o município de Macau 
à Ilha de Santana e da RN-118, no tre-
cho que vai do município até a Praia 
de Camapum, na cidade.

“A RN-221, que liga o município 
de Macau à Ilha de Santana, bem 
como a RN-118, no trecho que vai até 
a Praia de Camapum, necessitam, 
em caráter de urgência, da execução 
de serviços de reparos. A falta de 
manutenção nos últimos anos e o 
consequente desgaste do asfalto com 
o aparecimento de buracos tem difi-
cultado o tráfego e coloca a popula-
ção em risco”, justificou o presidente 
da Assembleia Legislativa.

Ainda de acordo com o parla-
mentar, o problema vem causando 
acidentes com condutores de veícu-
los, que são obrigados a desviar das 

crateras, uma vez que, em alguns 
trechos das rodovias, a situação está 
muito caótica.

“A nossa solicitação é que sejam 
realizadas as obras de recapeamen-
tos asfálticos nos trechos das rodo-

vias ora mencionados. Por se tratar, 
sobretudo, de uma questão de segu-
rança pública, solicito ao governo 
que atenda a este requerimento com 
a maior brevidade possível”, cobrou 
Ezequiel Ferreira.

Ezequiel Ferreira solicita obras de 
recapeamento asfáltico para Macau

PLEITO

TRABALHO LEGISLATIVO  | Comissão permanente se reunirá uma vez por semana no formato virtual. Colegiado 
também dará atenção para os setores da cultura e da ecnomia criativa, atividades prejudicadas na pandemia

Comissão de Educação retoma 
trabalhos na Câmara de Natal

Vereadora Júlia Arruda (PCdoB) diz que as atividades serão discutidas de forma coletiva

CMN

Ezequiel Ferreira diz que o problema vem causando acidentes com condutores de veículos

JOÃO GILBERTO

DE ACORDO COM O VEREADOR HERMES 
CÂMARA (PTB), 16 MATÉRIAS FORAM 
DESIGNADAS PARA RELATORIA. SÃO 

PROJETOS  PARA INCENTIVO DA 
EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E 

ESPORTE

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

FRANCISCO ESTEVÃO SOBRINHO, CPF: n° 474.639.534-91 torna Público que requereu ao INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE – IDEMA a 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA, de um empreendimento de Carcinicultura, localizado no 
Município de Mossoró-RN. 

Francisco Estevão Sobrinho 
Proprietário 

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – RLS 

GESTUR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, CNPJ 10.633.264/0001-36, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Renovação da Licença de Simplificada – RLS, para instalação de um condomínio residencial composto de 88 
lotes, contendo área comum, denominado Condomínio Residencial Cidade Jardim Pium, localizado na Rua 
Núcleo Colonial do Pium, Nísia Floresta-RN-CEP: 59164-000. 

Magna Meyre Belchior 
Procuradora 

 

 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 
João de Barro Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME, CNPJ-33.782.404/0001-33, torna 
público que está requerendo ao Instituto de desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema a Licença de Regularização de Operação – LRO, para o Licenciamento Ambiental do 
“Condomínio {residencial fechado} Sonho Real”, localizado às margens da BR-226, nº 1998 – JB Imobiliário – 
Zona Urbana Expansão 02, Bom Jesus-RN. 
 

Josivaldo José de França 
Sócio 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

  
A  POTIGUAR CONSTRUTORA,  CNPJ: 10.791.675/0001-50, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LO (Licença de 
Operação), para Extração e Beneficiamento de Granito, localizada na Fazenda Lagoinha, no Município de 
Itajá/RN. 
  

João Gabriel Arantes Horto 
Administrador 

 

 
SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
R D COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO LTDA, inscrito no CNPJ: 24.245.332/0001-02, torna 
público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Renovação de Licença de Operação para a atividade de Comércio varejista de 
combustíveis líquidos, do empreendimento localizado na Rua João Xavier Pereira Sobral, 1553 – Centro - 
Ceará-Mirim/RN. 
 

Lúcia de Fátima dos Santos Medeiros – Diretora 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE SÓCIOS 

 
O Sócio Administrador da sociedade Empresária limitada, CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO 
UROLOGICO LTDA, CNPJ 70.164.165/0001-84, no uso das atribuições que lhe são conferidas, convoca todos 
os seus respectivos sócios para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE SÓCIOS, a ocorrer no dia 13 de abril 
de 2021, às 19:00 horas no seguinte local: SEDE DA EMPRESA, localizada à AV. CAMPOS SALES 615, 
TIROL,Natal/RN, versando sobre os seguintes pontos:  
 
1. DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO 2020; 
2. ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL; 
3. AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA NOVA DE LITOTRIPSIA; 
4. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL. 
  

Natal (RN), 08 de abril de 2021. 
A DIREÇÃO 

  

 
 
 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

A Usina Estivas Ltda – inscrita no CNPJ Nº 31.168.247/0001-45, torna público que recebeu do Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de Operação da 
Barragem de Urucara, com prazo de validade até 07 de novembro de 2026, em favor do empreendimento, da 
operação da Barragem tendo como finalidade no uso para irrigação da cana de açúcar, localizada na Fazenda 
Limoal, município de Arez/RN. 

CÉLIDO RICARDO DA SILVA 
 SUPERITENDENTE DA USINA ESTIVAS 
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CENTRAL EÓLICA TERRA SANTA SPE I S.A.
CNPJ: 24.895.239/0001-35

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Valores expressos em milhares de Reais)
Balanço Patrimonial Notas 2020 2019

Ativo/Circulante 74.134 51.736
Caixa e equivalentes de caixa 3 30.602 5.209
Contas a receber de clientes – 10
Impostos a recuperar 3 –
Adiantamento a fornecedores 4 43.334 46.517
Transações com partes relacionadas 5 101 –
Outros 94 –
Não circulante 154.014 13.009
Imobilizado líquido 6 154.003 13.009
Intangível 11 –
Total ativo 228.148 64.745

Balanço Patrimonial Notas 2020 2019
Passivo/Circulante 59.320 1.749
Empréstimos e financiamentos 9 57.402 –
Fornecedores 7 1.396 1.593
Obrigações tributárias 8 146 134
Transações com partes relacionadas 5 296 22
Outras contas a pagar 80 –
Não circulante 55.713 –
Empréstimos e financiamentos 9 55.713 –
Patrimônio líquido 113.115 62.996
Capital social 10 114.167 63.477
Prejuízo acumulado (1.052) (481)
Total do passivo e do patrimônio líquido 228.148 64.745

Demonstração do Resultado Nota 2020 2019
Custo das vendas e serviços 11 (879) –
Prejuízo Bruto (879) –
Despesas e receitas operacionais
Despesas administrativas, comerciais e gerais 12 (397) (485)
Outras receitas e despesas 40 –
Resultado operacional (1.236) (485)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 13 1.009 (4)
Despesas financeiras (24) 10
Resultado antes dos impostos (251) (479)
Provisão para impostos
IR e CS corrente 14 (320) 1
Resultado do exercício (571) (478)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital social Capital a integralizar Prejuízos acumulados Total

Saldos em 31/12/2018 50 (50) – –
Integralização de capital 123.063 (123.063) – –
Resultado do exercício – – (481) (481)
Pagamento do Capital – 63.477 – 63.477
Saldos em 31/12/2019 123.113 (59.636) (481) 62.996
Pagamento de capital – 50.690 – 50.690
Resultado do exercício – – (571) (571)
Saldos em 31/12/2020 123.113 (8.946) (1.052) 113.115

Demonstração dos Fluxos de Caixa 2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício antes das provisões tributárias (571) (481)
Variação nos ativos e passivos
Redução (aumento) no contas a receber 10 (10)
Redução (aumento) nos estoques (3) –
Redução (aumento) nos impostos a recuperar (94) –
Redução (aumento) em adiantamento a fornecedores 3.183 (46.517)
Aumento (redução) em fornecedores (197) 1.585
Aumento (redução) em outras contas a pagar 80 –
Aumento (redução) em obrigações tributárias 12 135
Aumento (redução) em transações com partes relacionadas 173 –
Fluxo de caixa líquido proveniente das ativ.  operacionais 2.593 (45.288)
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (140.994) (12.788)
Aquisição de intangível (11) –
Fluxo de caixa líquido proveniente das ativ. 
 de investimento (139.524) (12.788)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Pagamento de capital 50.690 –
Recebimento/pagamento Partes Relacionadas – (192)
Adiantamento p/ futuro aumento de capital – 63.477
Empréstimos 113.115 –
Fluxo de caixa líquido proveniente das ativ.
 de financiamento 163.805 63.285
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 25.393 5.209
No início do exercício 5.209 –
No fim do exercício 30.602 5.209
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 25.393 5.209

1. Contexto Operacional: Central Eólica Terra Santa SPE I S.A. 
(“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital fechado que se rege 
pelo Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicá-
veis. Sediada em Caiçara do Norte no Estado do Rio Grande do Norte, foi 
constituída em 30/05/2016, e possui filial na cidade de São Paulo, no estado 
de São Paulo. A Companhia tem por objeto social as atividades de geração e 
comercialização de energia elétrica, de matriz eólica ao sistema interligado 
nacional (SIN) para suprimento de energia elétrica, mediante a implantação e 
exploração da Central Geradora Eólica denominada EOL Terra Santa I, loca-
lizada no município de Caiçara do Norte, Estado do Rio Grande do Norte. 
2. Resumo das Principais Políticas Contábeis: 2.1. Declaração de confor-
midade: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas 
demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram apli-
cadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indica-
do de outra forma. 2.2. Base de elaboração: As demonstrações financeiras 
foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). Sua preparação requer o uso de certas 
estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte 
da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas con-
tábeis. A emissão destas demonstrações financeiras foi autorizada pela Dire-
toria em 10/03/2021. 2.3. Conversão de moeda estrangeira: a) Moeda 
funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações 
financeiras são mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente 
econômico no qual a empresa atua (moeda funcional). As demonstrações fi-
nanceiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional e de apre-
sentação da Companhia. b) Operações e saldos: As operações com moedas 
estrangeiras são convertidas em moeda funcional com base nas taxas de câm-
bio vigentes nas datas das transações. Os ganhos e as perdas cambiais resul-
tantes da liquidação dessas transações e da conversão dos ativos e passivos 
monetários denominados em moeda estrangeira pelas taxas de câmbio no fi-
nal do exercício são reconhecidos na demonstração do resultado. Os ganhos 
e as perdas cambiais são apresentados na demonstração do resultado como 
receita ou despesa financeira, quando aplicável. 2.4. Classificação circulan-
te e não circulante: Os ativos e passivos no balanço patrimonial são classi-
ficados como circulante quando mantidos principalmente para negociação e 
quando se espera realizá-los dentro de 12 meses após o período de divulga-
ção. Os demais ativos e passivos são classificados como não circulantes. 2.5. 
Caixa e equivalente de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem dinhei-
ro em caixa, depósito bancário, outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, com vencimentos originais de até três meses (com risco insignifi-
cante de mudança de valor) e saldos em contas garantidas. 2.6. Instrumentos 
financeiros: a) Concentração de risco de crédito: Os instrumentos financei-
ros que potencialmente sujeitam a Companhia a concentrações de risco de 
crédito consistem primariamente em caixa e equivalentes de caixa e contas a 
receber. A Companhia mantém contas correntes bancárias com instituições 
financeiras aprovadas pela Administração de acordo com critérios objetivos 
para diversificação de riscos de crédito. b) Valor contábil e valor justo dos 
instrumentos financeiros: Os valores contábeis dos instrumentos financeiros 
da Companhia em 31/12/2020 e de 2019 representam o custo amortizado, e 
os valores contabilizados aproximam-se dos valores de mercado. A Compa-
nhia não opera com instrumentos financeiros derivativos nem com instru-
mentos de riscos semelhantes. Os ativos e passivos financeiros da Compa-
nhia são caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, empréstimos e 
fornecedores. c) Compensação de Instrumentos financeiros: Os ativos e pas-
sivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço 
patrimonial quando, e somente quando, haja o direito legal de compensar os 
valores e a Companhia tenha intenção de liquidar em uma base líquida ou de 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 2.7. Imobilizado: O 
imobilizado está demonstrado ao valor de custo, deduzido de depreciação e 
perdas por redução ao valor recuperável acumuladas, quando aplicável. 2.8. 
Provisões para perdas por impairment em ativos não financeiros, exceto 
estoques: Os ativos sujeitos à depreciação ou amortização são revisados anu-
almente para verificação do valor recuperável. Quando houver indício de 
perda do valor recuperável (impairment), o valor contábil do ativo (ou unida-
de geradora de caixa a qual o ativo tenha sido alocado) é testado. Uma perda 
é reconhecida pelo valor em que o valor contábil do ativo exceda seu valor 
recuperável. Para os exercícios findos em 31/12/2020 e de 2019, a empresa 
não teve indícios de perda do valor recuperável. 2.9. Empréstimos: São ini-
cialmente reconhecidos pelo valor da transação e subsequentemente demons-
trados pelo custo amortizado. As despesas com juros são reconhecidas com 
base no método da taxa de juros efetiva ao longo prazo do empréstimo de tal 
forma que na data do vencimento o saldo contábil corresponde ao valor devi-
do. Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que 
a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passi-
vo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço e os juros são reconhe-
cidos como parte integrante do ativo qualificável até o período em que esteja 
ativo esteja disponível para operar. 2.10. Fornecedores: As contas a pagar 
aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da 
taxa de juros efetiva, quando aplicável. 2.11. Provisões: São reconhecidas 
quando: (i) a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada 
como resultado de eventos passados; (ii) é provável que uma saída de recur-
sos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor possa ser estimado 
com segurança. 2.12. Reconhecimento de receita: A receita compreende o 
valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de 
produtos e serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita 
é apresentada líquida de impostos, devoluções, abatimentos e descontos, 
quando aplicável. A Companhia reconhece a receita quando: (i) o valor da 
receita pode ser mensurado com segurança; e (ii) é provável que benefícios 
econômicos futuros fluam para a entidade e critérios específicos tenham sido 
atendidos para cada uma das atividades da Companhia, conforme descrição a 
seguir: Receita de juros: A receita de juros de um ativo financeiro é reconhe-
cida quando for provável que os benefícios econômicos futuros deverão fluir 
para a Companhia e o valor da receita possa ser mensurado com confiabilida-
de. A receita de juros é reconhecida pelo método linear com base no tempo e 
na taxa de juros efetiva sobre o montante do principal em aberto, sendo a taxa 
de juros efetiva aquela que desconta exatamente os recebimentos de caixa 
futuros estimados durante a vida estimada do ativo financeiro em relação ao 
valor contábil líquido inicial desse ativo. 2.13. Tributação: O IR da Pessoa 
Jurídica e a CS sobre o Lucro Líquido são calculados conforme normas esta-
belecidas para apuração do Lucro Presumido. O IR é computado com presun-

ção de 32% sobre a receita de prestação de serviços e 8% sobre a receita de 
venda, em geral acrescido das demais receitas, pela alíquota de 15% e do 
adicional de 10% quando a base de cálculo exceder R$ 60.000,00 no trimes-
tre, enquanto que a CS é computada com presunção de 32% sobre a receita 
de prestação de serviços e 12% sobre a receita de venda, em geral acrescida 
das demais receitas, pela alíquota de 9%, reconhecidas pelo regime de caixa. 
2.14. Ajuste a valor presente: Os ativos e passivos monetários circulantes, 
quando relevantes, e os ativos e passivos de longo prazo, são ajustados ao seu 
valor presente. O ajuste a valor presente é calculado levando em considera-
ção os fluxos de caixa contratuais e a respectiva taxa de juros, explícita ou 
implícita. Os juros embutidos nas receitas, despesas e custos associados a 
referidos ativos e passivos são ajustados para o apropriado reconhecimento 
em conformidade com o regime de competência. A constituição do ajuste a 
valor presente é registrada nas rubricas, sujeitas a aplicação da norma, e tem 
como contrapartida a rubrica “resultado financeiro”. A Companhia avaliou se 
os ativos e passivos monetários de curto e longo prazo estão sujeitos à avalia-
ção a valor presente, e considerando a imaterialidade conclui que não há ati-
vos e passivos que devam ser ajustados ao valor presente. 2.15. Continuida-
de: As demonstrações financeiras foram elaboradas no curso normal dos 
negócios. A Administração efetua uma avaliação da capacidade da Compa-
nhia de dar continuidade às suas atividades durante a elaboração das demons-
trações contábeis. A Companhia está adimplente em relação às cláusulas de 
dívidas na data da emissão dessas demonstrações contábeis e a Administra-
ção não identificou nenhuma incerteza relevante sobre a capacidade da Com-
panhia de dar continuidade às suas atividades nos próximos 12 meses. 3. 
Caixa e Equivalentes de Caixa: Os saldos de caixa e equivalentes de caixa 
são demonstrados a seguir:

2020 2019
Bancos 88 26
Aplicações financeiras (i) 30.515 5.183

30.602 5.209
(i) As aplicações financeiras são de renda fixa, mantidas com instituições fi-
nanceiras de primeira linha, e podem ser resgatadas a qualquer tempo, de 
acordo com as necessidades de capital de giro da Companhia. Essas aplica-
ções financeiras referem-se substancialmente a Certificados de Depósito 
Bancário (CDB), indexadas a uma taxa de mercado com base em uma varia-
ção percentual de 95% e 96% do Certificado de Depósito Interbancário 
(CDI), e a fundos de investimentos com taxas médias de 5,6% e 4,9%. Inclui 
o valor de R$1.573 em conta reserva, mantido junto ao Banco do Nordeste, 
cedido fiduciariamente no âmbito do Contrato de Financiamento de longo 
firmado junto ao Banco do Nordeste. 4. Adiantamento a fornecedores: Os 
saldos de adiantamentos são demonstrados a seguir: 2020 2019
Siemens Gamesa Energia (a) 43.169 43.169
ABB Ltda. (b) – 3.348
Outros 165 –

43.334 46.517
(a) Empresa especializada no fornecimento de subestações, bays de conexão 
e linhas de transmissão, e na execução de atividades relativas à instalação 
integrada de sistemas de infraestrutura de energia elétrica. (b) Empresa res-
ponsável pelo fornecimento de turbina eólica. 5. Partes Relacionadas: 
a) Ativo Circulante: A composição de contas a  receber de partes relacionadas, 
é demonstrada abaixo: 2020 2019
Central Eólica Terra Santa SPE II S.A. 101 –

101 –
b) Passivo Circulante: A composição de contas a pagar a partes relaciona
das, é demonstrada abaixo: 2020 2019
Central Eólica Terra Santa Spe II S.A. 127 –
Eren do Brasil 169 22

296 22
6. Imobilizado: A composição do imobilizado é demonstrada abaixo:

Saldo Aqui- Depreciação Saldo
em 2019 sição Acumulada em 2020

Serviços de Construção Civil e
  Afins 12.759 43.221 – 55.980
Máquinas e Equipamentos 
 em Andamento – 95.75 – 95.075
Custo do Empréstimo 250 2.698 – 2.948

13.009 140.994 – 154.003
Custo 13.009 154.003
Depreciação – –

13.009 154.003
O imobilizado em curso está registrado ao custo de construção incorrido até 
a data do balanço acrescido da parcela de gastos da administração central e 
dos gastos diretos com pessoal e mão de obra de terceiros relacionados ao 
projeto. Os encargos financeiros sobre as debêntures emitidas pela holding 
para financiar a execução do projeto são reconhecidos como parte integrante 
do ativo qualificável até o período em que este ativo esteja disponível para 
operar. A Companhia prevê que a planta entrará em operação a partir de 
Junho de 2021, quando então iniciará a depreciação dos ativos. 
7. Fornecedores: A composição dos fornecedores é demonstrada abaixo:

2020 2019
ABB Ltda 936 –
Messtechnik Comércio e Instrumentações Ltda. 185 –
Pincol Premoldados Indústria e Comércio Ltda. 88 69
Mastermac Apoio Administrativo Eireli 73 –
Vila Energia Renovável Ltda. – 1.035
Zurich Seguros – 286
Swiss RE Corporate – 198
Outros 114 5

1.396 1.593
8. Obrigações tributárias: A composição das obrigações tributárias é de
monstrada abaixo: 2020 2019
CS a recolher (nota 14) 43 –
IR a recolher (nota 14) 17 –
IRRF retido 38 4
ISS retido 27 69
INSS retido 10 50
Outros 11 11

146 134

9. Empréstimos: 2020 2019
Financiamento a curto prazo - Sistema Financeiro Nacional (i) 57.844 –
(-) Juros Incorridos 1.578 –
(-) Custo Emissão da Dívida (2.020) –
Debêntures (ii) 55.713 –

113.115 –
Circulante 57.402 –
Não Circulante 55.713 –
(a) Debentures da Terra Santa I: Através da Escritura da Primeira Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia 
Real e Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, 
com Esforços Restritos, da Central Eólica Terra Santa SPE I S.A. (“Escritura 
de Emissão da Terra Santa I), a companhia emitiu R$ 91.500.000,00 em de-
bêntures, que foram integralizadas no dia 29/04/2020. A finalidade das de-
bêntures é arcar com parte dos custos de implantação da Central Eólica en-
quanto não é desembolsada a dívida de longo prazo, detalhada no item b. As 
garantias reais que suportam a emissão estão descritas no Instrumento Parti-
cular de Alienação Fiduciária de Ações e outras avenças, no Instrumento 
Particular de Alienação Fiduciária de Equipamentos e outras avanças e no 
Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras 
Avenças. Todos os documentos mencionados são assinados entre Central Eó-
lica Terra Santa I SPE S.A., Central Eólica Terra Santa II SPE S.A., Pentágo-
no S.A. distribuidora de títulos e valores mobiliários, Banco do Brasil S.A., 
Banco Santander S.A. e Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. As debêntu-
res também são suportadas pelo Instrumento Particular de Investimento e 
Outras Avenças, firmado entre a Total Eren S.A., Eren Terra Santa Participa-
ções S.A., Central Eólica Terra Santa I SPE S.A., Central Eólica Terra Santa 
II SPE S.A., Pentágono S.A. distribuidora de títulos e valores mobiliários, 
Banco do Brasil S.A., Banco Santander S.A. e Banco Sumitomo Mitsui Bra-
sileiro S.A. As debêntures tem data de vencimento em 20/09/2021, quando 
devem ser totalmente liquidadas. a.1 Principais covenants: A amortização das 
debêntures está vinculada ao desembolso da dívida de longo prazo, detalhada 
no item b. Segundo a cláusula 5.15 da Escritura de Emissão da Terra Santa I, 
caso a qualquer momento, após o desembolso de quaisquer valores do finan-
ciamento de longo prazo, os valores não desembolsados (do financiamento 
de longo prazo) sejam iguais ou inferiores a 110% do valor nominal das de-
bêntures, os recursos desembolsados do financiamento de longo prazo devem 
ser utilizados para amortizar antecipadamente as debêntures. No ano de 2020 
ocorreu uma amortização antecipada facultativa de 39,890710383% do valor 
nominal das debêntures e o pagamento dos respectivos juros, sem que o índi-
ce de 110% da covenant mencionada acima fosse violado. (b) Financiamento 
FNE BNB Terra Santa I: Através do contrato de financiamento com o Banco 
do Nordeste do Brasil, a Terra Santa garantiu o montante de  
R$ 157.683.347,07, dos quais R$ 57.898.164,51 foram desembolsados no 
ano de 2020 e o restante está sendo desembolsado no ano de 2021. O emprés-
timo se encontra em fase de carência de juros e principal até fevereiro de 
2022 e terá pagamentos mensais de juros e principal da dívida até janeiro de 
2042. O contrato de financiamento é garantido por fianças bancárias emitidas 
por Banco do Brasil S.A., Banco Santander S.A. e Banco Sumitomo Mitsui 
Brasileiro S.A. 10. Capital Social: O capital social em 31/12/2020 e de 2019 
totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda corrente nacio-
nal, no valor de R$ 123.113 (cento e vinte e três milhões, cento e treze mil 
reais), está representado por 123.113.133 (cento e vinte e três milhões, cento 
e treze mil, cento e trinta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, ao preço de emissão de R$ 1 (um real) cada, restando a integralizar 
o montante de R$8.946 (oito milhões, novecentos e quarenta e seis mil reais). 
11. Custos e Despesas Gerais: Os gastos com venda de energia estão  
demonstrados abaixo: 2020 2019
Custos do Pessoal aplicados na produção (33) –
Custos indiretos aplicados na produção (822) –
Custos empréstimos (24) –

(879) –
12. Despesas administrativas, comerciais e gerais: A composição das  
despesas gerais por natureza é demonstrada abaixo: 2020 2019
Despesas gerais (218) –
Despesas administrativas (104) (363)
Serviços tomados (81) (119)
Despesas tributárias 24 (3)
Outras despesas operacionais (18) –

(397) (485)
13. Resultado Financeiro: A composição do resultado financeiro é 
 demonstrada abaixo:
Receitas Financeiras 2020 2019
Rendimentos de aplicações financeiras 991 10
Receita de descontos obtidos 17 –

1.009 10
Despesas Financeiras
Juros e Multas (24) (4)
Resultado Financeiro Líquido 985 6
14. IR e CS: O valor apurado para o IR (IRPJ) e CS (CSLL) sobre o lucro 
presumido no exercício é o demonstrado a seguir: 2020 2019
IR (229) (1)
CS (91) –

(320) (1)
a) Cálculo do IRPJ: 2020 2019
Receita bruta – –
Receita presumida (12%) – –
Demais receitas 1.009 10
Base tributável 1.009 10
Provisão IR (229) (1)
Provisão IR (229) (1)

b) Cálculo do CSLL: 2020 2019
Receita bruta – –
Receita presumida (12%) – –
Demais receitas 1.009 10
Base tributável 1.009 10
Provisão CSLL (91) (1)
Provisão CSLL (91) (1)
15. Contingências: A Sociedade, consubstanciada na opinião dos seus consul-
tores jurídicos internos e externos, não possui nenhuma contingência classifica-
da como provável ou possível, para provisionamento ou divulgação. 16. Ins-
trumentos Financeiros e Gestão de Riscos: O valor justo dos principais ativos 
e passivos financeiros da Companhia foram determinados por meio de informa-
ções disponíveis no mercado. Os principais instrumentos financeiros da Com-
panhia são: • Caixa e equivalentes de caixa - está apresentado ao seu valor 
contábil, o qual administração entende ser equivalente ao seu valor justo; • 
Demais contas a receber e a pagar - são classificados como custo amortizado, e 
estão registrados pelos seus valores originais, acrescidos de atualização mone-
tária quando aplicável. Não existem operações com instrumentos financeiros 
derivativos em 31/12/2020. a) Gestão de risco de capital: Para continuar com 
suas atividades e, simultaneamente, maximizar o retorno de seus sócios, a Com-
panhia gerencia seu capital através da otimização do balanço entre empréstimo 
e capital. b) Gestão do risco de liquidez: A Companhia gerencia seu risco de 
liquidez através da gestão de suas reservas, fundos bancários e empréstimos e 
monitora continuamente seus fluxos de caixa através do contraste entre as pro-
jeções e os fluxos de caixa correntes para ajustar o vencimento de ativos e 
passivos financeiros. c) Risco de crédito: O risco de crédito é decorrente, prin-
cipalmente, do caixa e equivalentes de caixa. A Companhia normalmente opera 
junto a bancos de primeira linha e, portanto, não considera que o risco de crédi-
to seja substancial. d) Risco de taxa de juros: Para satisfazer suas necessidades 
de investimento, a Companhia contraiu empréstimos com taxas de juros fixas e 
indexadas ao CDI, cuja eventuais flutuações são monitoradas pela Administra-
ção. 17. Cobertura de Seguros: A Companhia mantém apólices de seguro 
contratadas junto a algumas das principais seguradoras do país que foram defi-
nidas por orientação de especialistas e levam em consideração a natureza e o 
grau de risco envolvido. Em 31/12/2020, a Companhia possuía cobertura de 
seguros conforme descrito abaixo: a) Seguro garantia para construção, for-
necimento ou prestação de serviços: Apólice 51750013302: O objeto deste 
seguro é garantir ao segurado “CEMIG Geração e Transmissão S.A.”, até o 
valor fixado na apólice, de eventuais prejuízos que possa sofrer decorrentes do 
inadimplemento do tomador “CENTRAL EÓLICA TERRA SANTA SPE I 
S.A.”, com base no 1º e 2º TA - CV/AT 3457/2018 ao Contrato de Compra 
Venda de energia Incentivada nº PD GT 221/2018 - CV/AT -3457/2018, a partir 
de 16/07/2019 a 19/03/2020, procede-se na apólice o Aumento do valor da ga-
rantia concedido em R$ 455.700,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil e 
setecentos reais), passando a importância segurada do seguro de R$ 
2.036.000,00 (dois milhões trinta e seis mil reais), para R$ 2.491.700,00 (dois 
milhões quatrocentos e noventa e um mil e setecentos reais), ficando este valor 
vigorante até o término da vigência desta apólice. Apólice 51760002506: O 
objeto deste seguro é garantir ao segurado “CEMIG Geração e Transmissão 
S.A.”, até o valor fixado na apólice, de eventuais prejuízos que possa sofrer 
decorrentes do inadimplemento do tomador “CENTRAL EÓLICA TERRA 
SANTA SPE I S.A.”, assumidas do Empreendimento Terra Santa I no Contrato 
de Compra Venda de Energia Incentivada nº PD GT 221/2018 - CV/AT 
-3457/2018, bem como às obrigações assumidas nos respectivos primeiro e 
segundo termos aditivos ao contrato CV/AT 3457/2018, conforme previsto na 
Cláusula Segunda e Cláusula Décima Terceira da Apólice, com a importância 
segurada de R$ 12.458.500,00 (doze milhões quatrocentos e cinquenta e oito 
mil e quinhentos reais). Período de vigência de 20/12/2019 a 30/06/2023. Apó-
lice 51750013361 = O objeto deste seguro é garantir ao segurado “Agência 
Nacional de Energia Elétrica”, até o valor fixado na apólice, de eventuais pre-
juízos que possa sofrer decorrentes do inadimplemento do tomador “CEN-
TRAL EÓLICA TERRA SANTA SPE I S.A.” relacionadas às suas obrigações 
de agente de geração em Ambiente de Contratação Livre. Importância segurada 
de R$ 7.560.000,00 (sete milhões, quinhentos e sessenta reais). De 02/12/2018 
a 01/02/2022. b) Seguro de Responsabilidade Civil: Apólice 01519195584: O 
objeto deste seguro é garantir ao co-segurado “CENTRAL EÓLICA TERRA 
SANTA SPE I S.A.” até o valor fixado na apólice, de eventuais prejuízos que 
possa sofrer decorrentes de responsabilidade civil geral, com a importância se-
gurada de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a partir de 11/11/2019 a 
05/03/2021. c) Seguro de Riscos de Engenharia: Apólice 01679188668: O 
objeto deste seguro é garantir ao co-segurado “CENTRAL EÓLICA TERRA 
SANTA SPE I S.A.” até o valor fixado na apólice, de eventuais prejuízos que 
possa sofrer decorrentes dos riscos de engenharia, com a importância segurada 
de R$ 366.862.231,91 (trezentos e sessenta e seis milhões, oitocentos e sessen-
ta e dois mil, duzentos e trinta e um reais e noventa e um centavos), a partir de 
11/11/2019 a 05/03/2021. 18. Eventos Subsequentes: A Administração da 
Companhia avaliou, por ser um fato relevante, nos termos CPC 24, a necessida-
de de projeções e estimativas relacionados aos riscos da COVID-19, e concluiu 
que até a data de divulgação dessas demonstrações financeiras, não foram  
identificados efeitos materiais.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores e Acionistas da Central Eólica Terra Santa SPE I S.A. - São 
Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Central Eólica  
Terra Santa SPE I S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em  
31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as 
demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Central Eólica Terra 
Santa SPE I S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e 
os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. 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. Outras informações que acompanham as 
demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A administração da 
Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o 

Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não 
abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de 
conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das 
demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, 
com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos 
nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da 
governança 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. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 

financeiras. 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 uma 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. Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas, não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 

dos controles internos da Companhia. Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração. Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe uma 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 os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 18 de Março de 2021. RSM 
ACAL Auditores Independentes S/S - CRC-RJ- 4080/O-9; Cláudio Silva Foch - 
Sócio - CRC-SP: 1RJ 102.455/O-4 “S” SP.

Diretoria
Henrique Soares Zimmer

Contador
Mauro Mitio Inagaki - 1SP184062
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O Sicoob Rio Grande do Norte 
encerrou o ano de 2020 com 
ativos na ordem de R$ 230 mi-

lhões. O montante é 33% superior aos 
números de 2019. Em valores absolu-
tos, o resultado é um dos melhores 
da cooperativa desde sua fundação 
há duas décadas atrás.

O balanço � nanceiro de 2020 foi 
apresentado na Assembleia Geral 
Ordinária (AGO) da cooperativa. O 
evento aconteceu de forma online, 
pelo aplicativo Sicoob Moob. Na as-
sembleia, além de acompanharem a 
prestação de contas, os cooperados 
também elegeram os novos mem-
bros dos conselhos Administrativo e 
Fiscal.

Em 2020, O Sicoob Rio Grande do 
Norte mostrou crescimento expressi-
vo no volume de depósitos, atingin-
do a marca de R$ 114 milhões - uma 
expansão de 54% em relação ao ano 
anterior. Já na carteira de crédito, o 
aumento foi de 35%, totalizando R$ 
174 milhões.

O resultado bruto do ano passa-
do foi de R$ 5,2 milhões. Desse valor, 
R$ 2,9 milhões foram registrados co-
mo sobras e serão distribuídos entre 
os associados. Também em 2020, o 
Sicoob Rio Grande do Norte chegou 
ao contingente de 8.797 cooperados, 
um aumento de 14% no comparativo 
com o ano anterior.

Segundo o presidente da coope-
rativa, Manoel Santa Rosa, o resulta-
do de 2020 é consequência da maior 
aproximação da entidade junto aos 
associados, buscando entender suas 
demandas, sobretudo no período da 
pandemia, para oferecer serviços � -
nanceiros com melhores condições 
de adesão.  

“O resultado, num cenário de 
pandemia, é signi� cativo. Mostra 
que agimos certo em apostar nos 
cooperados, reduzindo sensivelmen-
te a taxa de juros, atendendo a um 
chamado do segmento empresarial”, 
comenta Manoel, destacando tam-
bém que o crescimento do Sicoob 
Rio Grande do Norte é alicerçado em 
bases � rmes. “Nossos ativos melho-
raram em mais de 30%, atingindo a 

marca de R$ 230 milhões. Esse valor 
mostra o quanto estamos evoluindo 
e nos dá forças para enfrentar não só 
a concorrência, como os períodos de 
crise na economia”.

Gerente Regional do Sicoob Rio 
Grande do Norte, � iago Pegado 
chama a atenção para outros da-
dos importantes. “Com o objetivo 
de estar cada vez mais próximo dos 
associados, dobramos o número de 
agências. Também triplicamos a con-
cessão de empréstimo para pessoas 
jurídicas. Além disso, tivemos recor-
de de aplicação � nanceira”, detalha 
� iago.

CONSELHO ADMINISTRATIVO É 
ELEITO PARA MAIS UM TRIÊNIO

Durante a Assembleia Geral 
Ordinária, os associados também 
elegeram os membros dos conselhos 
Administrativo e Fiscal do Sicoob Rio 
Grande do Norte. Para o Conselho 
Administrativo, houve consenso em 
torno de uma chapa única, encabe-

çada pelo atual presidente, Manoel 
Santa Rosa, e a vice-presidente, Luzia 
Diva Cunha Branca.

De acordo com � iago Pegado, a 
união em torno de uma chapa única 
mostra a con� ança no trabalho que 
tem sido feito, e que há sintonia na 
equipe. Quanto à eleição dos novos 
conselheiros � scais (três efetivos e 
três suplentes), o gerente regional 
atentou para o maior número de can-
didatos. “Tivemos dez candidaturas, 
um número maior que o de outros 
anos, o que mostra que a comunida-
de está mais engajada”, avalia � iago.

MAIS AGÊNCIAS NA GRANDE NATAL E 
CHEGADA NO INTERIOR

Para o ano de 2021, o Sicoob Rio 
Grande do Norte pretende manter os 
índices de crescimento, seja fazendo 
com que a cooperativa se torne a 
principal instituição � nanceira dos 
associados, ou conquistando novos 
públicos. Segundo Manoel Santa Ro-
sa, as novas agências da Cidade Alta 
e do Centro de Parnamirim vão nesse 
sentido.

“Precisávamos melhorar as con-
dições de atendimento em Parna-
mirim, por isso, além da agência no 
bairro de Nova Parnamirim, inaugu-
ramos a agência do Centro, oferecen-
do mais conforto e comodidade para 
os nossos associados daquela área”, 
explica o presidente da cooperativa. 
“Quanto à agência da Cidade Alta, a 
intenção foi � car mais próximo dos 
servidores do IFRN e dos hospitais, 
além de entrarmos na rota de outros 
públicos”.

Manoel Santa Rosa também 
adianta uma nova agência em Natal, 
no cruzamento da avenida Bernardo 
Vieira com a Prudente de Morais. 
Outra novidade é a chegada em mu-
nicípios em que o Sicoob Rio Grande 
do Norte ainda não opera. “Estamos 
com tratativas em Macaíba, Ceará-
-Mirim e São Gonçalo do Amarante. 
Isso na Região Metropolitana de Na-
tal, porque também temos conversas 
em São José do Campestre para levar 
a cooperativa para o interior”, anun-
cia o presidente.

SUCESSO | Sicoob Rio Grande do Norte mostrou crescimento no volume de depósitos, atingindo a marca de R$ 
114 milhões, com uma expansão de 54% em relação ao ano anterior. Entidade passou do 8 mil cooperados

Sicoob RN cresce 33% em um ano e 
supera os R$ 230 milhões em ativos

Segundo o presidente da cooperativa, Manoel Santa Rosa, resultado é consequência da maior aproximação da entidade junto aos associados

SICCOB RN

O resultado, num cenário de 
pandemia, é significativo. 
Mostra que agimos certo em 
apostar nos cooperados, 
reduzindo sensivelmente a 
taxa de juros, atendendo a 
um chamado do segmento 
empresarial”

“
MANOEL SANTA ROSA
PRESIDENTE DO SICOOB RN

R$ 174 mi
é o volume da carteira de créditos 
do Sicoob Rio Grande do Norte

CUIDAR DE QUEM NÃO MORREU

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

O tema é a liminar do ministro Barroso (STF) para a instalação da 
CPI da Pandemia no Senado. A comissão investigará as ações 
e possíveis omissões do governo Bolsonaro, no combate à 

pandemia.

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

O presidente do senado Rodrigo Pacheco alertou para o risco da CPI 
transformar-se em “palanque eleitoral” e causar prejuízos, no combate a 
Covid 19. Para ele, a CPI deveria ser instalada posteriormente, já que os 
fatos estão sendo apurados pela justiça, MP e a PF.

POSIÇÃO DO SENADO

OLHO ABERTO

RESUMO
A frase do senador Rodrigo Pacheco é emblemática: “Como se 

pretende apurar o passado se não conseguimos defender o nosso 
presente e o nosso futuro, através de ações concretas? ”.

POSIÇÃO DO STF 
A decisão do STF apoia-se em jurisprudência anterior emitida nas 

CPIs dos Bingos e do Apagão Aéreo, instaladas contra o governo Lula. A 
CPI dos Correios levou à punição de diversos membros da cúpula do PT.

MISSÃO DIFICÍLIMA
Excelente o desempenho 

do ministro da Saúde Marcelo 
Queiroga. Equilíbrio, bom senso e 
diplomacia. Entretanto, precisará ter 
muita paciência.

BOMBARDEIO 
Quem acusa violação da 

liberdade do cidadão nas medidas 
sanitárias restritivas no combate 
a Covid, certamente também 
considera, que os britânicos 
sofreram violação do seu direito de ir 
vir, durante o bombardeio a Londres, 
na II Guerra Mundial, O mundo hoje 
está sendo bombardeado pelo vírus 

implacável.

JARGÃO
Quem conhece o “centrão” 

a� rma, que os seus integrantes vão 
ao enterro, choram, mas não entram 
junto na cova. 

RUMO
A propósito, qual partido 

Bolsonaro irá � liar-se?  Poderá ser 
o PL, que fez aliança com o PT e 
indicou duas vezes de José Alencar, 
vice-presidente de Lula. Aliado 
de Bolsonaro, o PL emplacou a 
presidência do BNB e diretoria do 
FNDE. 

OPINIÃO 
Conheço bem a tramitação 

de CPIs. Fui relator de várias delas 
no Congresso. Inegavelmente, 
contribuem para a democracia, 
por assegurar o sagrado direito 
das minorias. Todavia, trata-se de 
instituto de natureza política.

VIVOS E MORTOS 
Embora sejam inegáveis os 

equívocos do governo no combate a 
pandemia, o momento assemelha-
se ao cenário após o terremoto de 
Lisboa em 1755, quando o rei D. José I 
foi acusado de omisso e o Marquês de 
Pombal priorizou cuidar primeiro das 
vidas humanas e exclamou: “‘Sepultar 
os mortos e cuidar dos vivos’. “

CONCLUSÃO
 Ainda há tempo do plenário do 

STF exercer o juízo de “conveniência” 
e ponderar que uma CPI não 
convém ao interesse público. O 
momento é de somar forças e cuidar 
de quem ainda não morreu, sem que 
signi� que impunidade.

Punição - Há meios de punir os 
presumidos responsáveis, sem agitar  

politicamente o país.

NÚMEROS DA PESQUISA
A pesquisa XP/Ipespe merece 

re� exão. A maioria (53%) deseja 
mudar a forma de administrar o 
Brasil; 28% querem mudar “algumas 
coisas” e apenas 15% desejam a 
continuidade.

IMAGENS
O percentual de 41% tem visão 

negativa do ex-presidente Lula e 
39% têm uma visão positiva. Jair 
Bolsonaro, 46% têm uma imagem 
negativa e 33% positiva. O menor 
percentual negativo é o do ex-
ministro da Saúde Luiz Henrique 
Mandetta (24%), A imagem positiva 
dele � ca em 35%.

CENTRO
A incógnita é se Lula ganhar 

Bolsonaro no segundo turno, como 
conclui a pesquisa (42% a 38%). Será 
que ele contaria  com o apoio de 
antigos aliados. Pesquisa do Poder-
data, mostra que apenas 12% dos 
eleitores não querem votar nem um, 
nem noutro.
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CENTRAL EÓLICA TERRA SANTA SPE II S.A.
CNPJ: 24.894.829/0001-43

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de Reais)
Balanço Patrimonial Notas 2020 2019

Ativo/Circulante 49.146 25.498
Caixa e equivalentes de caixa 3 25.313 2.639
Contas a receber de clientes – 5
Adiantamento a fornecedores 4 23.656 22.854
Partes relacionadas 5 127 –
Créditos diversos 50 –
Não circulante 83.003 9.252
Imobilizado 6 82.993 9.252
Intangível 10 –
Total ativo 132.148 34.750

Balanço Patrimonial Notas 2020 2019
Passivo/Circulante 42.410 1.061
Empréstimos e financiamentos 8 40.013 –
Fornecedores 7 2.138 990
Obrigações tributárias 27 71
Outras contas a pagar 232 –
Não circulante 30.389 18
Empréstimos e financiamentos 8 30.389 –
Partes relacionadas 5 – 18
Patrimônio líquido 59.349 33.671
Capital social 9 60.037 33.815
Resultado acumulado (688) (144)
Total do passivo e patrimônio líquido 132.148 34.750Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

1. Contexto Operacional: Central Eólica Terra Santa SPE II S.A.  
(“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital fechado que se rege 
pelo Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicá-
veis. Sediada em Caiçara do Norte no Estado do Rio Grande do Norte, foi 
constituída em 30/05/2016, e possui filial na cidade de São Paulo, no estado 
de São Paulo. A Companhia tem por objeto social as atividades de geração e 
comercialização de energia elétrica, de matriz eólica ao sistema interligado 
nacional (SIN) para suprimento de energia elétrica, mediante a implantação e 
exploração da Central Geradora Eólica denominada EOL Terra Santa II, lo-
calizada no município de Caiçara do Norte, Estado do Rio Grande do Norte. 
2. Resumo das Principais Políticas Contábeis: 2.1. Declaração de confor-
midade: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas 
demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram apli-
cadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indica-
do de outra forma. 2.2. Base de elaboração: As demonstrações financeiras 
foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). Sua preparação requer o uso de certas 
estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte 
da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas con-
tábeis. A emissão destas demonstrações financeiras foi autorizada pela Dire-
toria em 18/03/2021. 2.3. Conversão de moeda estrangeira: a) Moeda 
funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações 
financeiras são mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente 
econômico no qual a empresa atua (moeda funcional). As demonstrações fi-
nanceiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional e de apre-
sentação da Companhia. b) Operações e saldos: As operações com moedas 
estrangeiras são convertidas em moeda funcional com base nas taxas de câm-
bio vigentes nas datas das transações. Os ganhos e as perdas cambiais resul-
tantes da liquidação dessas transações e da conversão dos ativos e passivos 
monetários denominados em moeda estrangeira pelas taxas de câmbio no fi-
nal do exercício são reconhecidos na demonstração do resultado. Os ganhos 
e as perdas cambiais são apresentados na demonstração do resultado como 
receita ou despesa financeira, quando aplicável. 2.4. Classificação circulan-
te e não circulante: Os ativos e passivos no balanço patrimonial são classi-
ficados como circulante quando mantidos principalmente para negociação e 
quando se espera realizá-los dentro de 12 meses após o período de divulga-
ção. Os demais ativos e passivos são classificados como não circulantes. Os 
ativos e passivos fiscais diferidos são classificados no ativo e passivo não 
circulante, quando aplicável. 2.5. Caixa e equivalente de caixa: Caixa e 
equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósito bancário, outros 
investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de 
até três meses (com risco insignificante de mudança de valor) e saldos em 
contas garantidas. 2.6. Instrumentos financeiros: a) Concentração de risco 
de crédito: Os instrumentos financeiros que potencialmente sujeitam a Com-
panhia a concentrações de risco de crédito consistem primariamente em caixa 
e equivalentes de caixa e contas a receber. A Companhia mantém contas-
correntes bancárias com instituições financeiras aprovadas pela Administra-
ção de acordo com critérios objetivos para diversificação de riscos de crédito. 
b) Valor contábil e valor justo dos instrumentos financeiros: Os valores con-
tábeis dos instrumentos financeiros da Companhia em 31/12/2020 e de 2019 
representam o custo amortizado, e os valores contabilizados aproximam-se 
dos valores de mercado. A Companhia não opera com instrumentos financei-
ros derivativos nem com instrumentos de riscos semelhantes. Os ativos e 
passivos financeiros da Companhia são caixa e equivalentes de caixa, contas 
a receber, empréstimos e fornecedores. c) Compensação de Instrumentos fi-
nanceiros: Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líqui-
do é apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, haja o 
direito legal de compensar os valores e a Companhia tenha intenção de liqui-
dar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultane-
amente. 2.7. Imobilizado: O imobilizado está demonstrado ao valor de cus-
to, deduzido de depreciação e perdas por redução ao valor recuperável 
acumulado. 2.8. Provisões para perdas por impairment em ativos não fi-
nanceiros, exceto estoques: Os ativos sujeitos à depreciação ou amortização 
são revisados anualmente para verificação do valor recuperável. Quando 
houver indício de perda do valor recuperável (impairment), o valor contábil 
do ativo (ou unidade geradora de caixa a qual o ativo tenha sido alocado) é 
testado. Uma perda é reconhecida pelo valor em que o valor contábil do ativo 
exceda seu valor recuperável. Para os exercícios findos em 31/12/2020 e de 
2019, a empresa não teve indícios de perda do valor recuperável. 2.9. Em-
préstimos: São inicialmente reconhecidos pelo valor da transação e subse-
quentemente demonstrados pelo custo amortizado e as despesas com juros 
são reconhecidas com base no método da taxa de juros efetiva ao longo prazo 
do empréstimo de tal forma que na data do vencimento o saldo contábil cor-
responde ao valor devido. Os empréstimos são classificados como passivo 
circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de dife-
rir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço 
e os juros são reconhecidos como parte integrante do ativo qualificável até o 
período em que esteja ativo esteja disponível para operar. 2.10. Fornecedo-
res: As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo 
valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método da taxa de juros efetiva, quando aplicável. 2.11. Provisões: 
São reconhecidas quando: a Companhia tem uma obrigação presente ou não 
formalizada como resultado de eventos passados; é provável que uma saída 
de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor possa ser esti-
mado com segurança. 2.12. Reconhecimento de receita: A receita compre-
ende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comerciali-
zação de produtos e serviços no curso normal das atividades da Companhia. 
A receita é apresentada líquida de impostos, devoluções, abatimentos e  
descontos, quando aplicável. A Companhia reconhece a receita quando: o 
valor da receita pode ser mensurado com segurança; é provável que benefí-
cios econômicos futuros fluam para a entidade e critérios específicos tenham 
sido atendidos para cada uma das atividades da Companhia, conforme descri-
ção a seguir: Receita de juros: A receita de juros de um ativo financeiro é 
reconhecida quando for provável que os benefícios econômicos futuros deve-
rão fluir para a Companhia e o valor da receita possa ser mensurado com 
confiabilidade. A receita de juros é reconhecida pelo método linear com base 

no tempo e na taxa de juros efetiva sobre o montante do principal em aberto, 
sendo a taxa de juros efetiva aquela que desconta exatamente os recebimen-
tos de caixa futuros estimados durante a vida estimada do ativo financeiro em 
relação ao valor contábil líquido inicial desse ativo. 2.13. Tributação: O IR 
da Pessoa Jurídica e a CS sobre o Lucro Líquido são calculados conforme 
normas estabelecidas para apuração do Lucro Presumido. O IR é computado 
com presunção de 32% sobre a receita de prestação de serviços e 8% sobre a 
receita de venda, em geral acrescido das demais receitas, pela alíquota de 
15% e do adicional de 10% quando a base de cálculo exceder R$ 60.000,00 
no trimestre, enquanto que a CS é computada com presunção de 32% sobre a 
receita de prestação de serviços e 12% sobre a receita de venda, em geral 
acrescida das demais receitas, pela alíquota de 9%, reconhecidas pelo regime 
de caixa. 2.14. Ajuste a valor presente: Os ativos e passivos monetários 
circulantes, quando relevantes, e os ativos e passivos de longo prazo, são 
ajustados ao seu valor presente. O ajuste a valor presente é calculado levando 
em consideração os fluxos de caixa contratuais e a respectiva taxa de juros, 
explícita ou implícita. Os juros embutidos nas receitas, despesas e custos as-
sociados a referidos ativos e passivos são ajustados para o apropriado reco-
nhecimento em conformidade com o regime de competência. A constituição 
do ajuste a valor presente é registrada nas rubricas, sujeitas a aplicação da 
norma, e tem como contrapartida a rubrica “resultado financeiro”. A Compa-
nhia avaliou se os ativos e passivos monetários de curto e longo prazo estão 
sujeitos à avaliação a valor presente, e considerando a imaterialidade conclui 
que não há ativos e passivos que devam ser ajustados ao valor presente. 2.15. 
Continuidade: As demonstrações financeiras foram elaboradas no curso 
normal dos negócios. A Administração efetua uma avaliação da capacidade 
da Companhia de dar continuidade às suas atividades durante a elaboração 
das demonstrações financeiras. A Companhia está adimplente em relação às 
cláusulas de dívidas na data da emissão dessas demonstrações financeiras e a 
Administração não identificou nenhuma incerteza relevante sobre a capaci-
dade da Companhia de dar continuidade às suas atividades nos próximos 12 
meses. 3. Caixa e Equivalentes de Caixa: Os saldos de caixa e equivalentes 
de caixa são demonstrados a seguir:

2020 2019
Bancos 11 10
Aplicações financeiras (i) 25.302 2.629

25.313 2.639
(i) As aplicações financeiras são de renda fixa, mantidas com instituições fi-
nanceiras de primeira linha, e podem ser resgatadas a qualquer tempo, de 
acordo com as necessidades de capital de giro da Companhia. Essas aplica-
ções financeiras referem-se substancialmente a Certificados de Depósito 
Bancário (CDB), indexadas a uma taxa de mercado com base em uma varia-
ção percentual de 95% e 96% do Certificado de Depósito Interbancário 
(CDI). E a fundos de investimentos com taxas médias de 5,6% e 4,9%.Inclui 
o valor de R$1.052 em conta reserva, mantido junto ao Banco do Nordeste, 
cedido fiduciariamente no âmbito do Contrato de Financiamento de longo 
firmado junto ao Banco do Nordeste. 4. Adiantamento a fornecedores: Os 
saldos de adiantamentos são demonstrados a seguir:

2020 2019
Siemens Gamesa Energia (a) 22.854 22.854
ABB Ltda. (b) – –
Alubar Metais e Cabos S.A. 460 –
Outros 342 –

23.656 22.854
(a) Empresa especializada no fornecimento de subestações, bays de conexão 
e linhas de transmissão, e na execução de atividades relativas à instalação 
integrada de sistemas de infraestrutura de energia elétrica. (b) Empresa res-
ponsável pelo fornecimento de turbina eólica. 5. Partes relacionadas: (a) 
Ativo Circulante: A composição do contas a receber de partes relacionadas, 
é demonstrada abaixo: 2020 2019
Central Eólica Terra Santa SPE I S.A. 127 –

127 –
(b) Passivo Circulante: A composição do Contas a pagar a partes relaciona-
das, é demonstrada abaixo:

2020 2019
Eren do Brasil – 19

– 19
6. Imobilizado: A composição do imobilizado é demonstrada abaixo:

Saldo  
em 2019

Aqui- 
sição

Depreciação  
Acumulada

Saldo  
em 2020

Serviços de Construção Civil e Afins 9.002 21.703 – 30.705
Máquinas e Equipamentos em Andamento – 50.704 – 50.704
Custo do Empréstimo 250 1.333 – 1.583

9.252 73.741 – 82.993
Custo 9.252 73.741 – 82.993
Depreciação – – – –
O imobilizado em curso está registrado ao custo de construção incorrido até 
a data do balanço acrescido da parcela de gastos da administração central e 
dos gastos diretos com pessoal e mão-de-obra de terceiros relacionados ao 
projeto. Os encargos financeiros sobre as debêntures emitidas pela holding 
para financiar a execução do projeto são reconhecidos como parte integrante 
do ativo qualificável até o período em que este ativo esteja disponível para 
operar. A Companhia prevê que a planta entrará em operação a partir de abril 
de 2021, quando então iniciará a depreciação dos ativos. 7. Fornecedores:  
A composição dos fornecedores é demonstrada abaixo:

2020 2019
ABB Ltda. 495 –
Vila Energia Renovável Ltda. 638 638
FAAB Engenharia Ltda. 518 –
Nexans Brasil S.A. 294 –
Swiss RE Corporate – 154
Zurich Seguros – 151
Outros 193 47

2.138 990

8. Empréstimos e financiamentos: 2020 2019
Financiamento a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional 40.149 –
(–) Juros a Transcorrer 916 –
(–) Custo Emissão da Dívida (1.052) –
Prêmio na Emissão de Debêntures 30.389 –

70.402 –
Circulante 40.013 –
Não Circulante 30.389 –
(a) Debentures da Terra Santa II: Através da Escritura da Primeira Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garan-
tia Real e Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, 
com Esforços Restritos, da Central Eólica Terra Santa SPE II S.A. (“Escritu-
ra de Emissão da Terra Santa II”), a companhia emitiu R$ 48.500.000,00 em 
debêntures, que foram integralizadas no dia 29/04/2020. A finalidade das 
debêntures é arcar com parte dos custos de implantação da Central Eólica 
enquanto não é desembolsada a dívida de longo prazo, detalhada no item b. 
As garantias reais que suportam a emissão estão descritas no Instrumento 
Particular de Alienação Fiduciária de Ações e outras avenças, no Instrumento 
Particular de Alienação Fiduciária de Equipamentos e outras avanças e no 
Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras 
Avenças. Todos os documentos mencionados são assinados entre Central Eó-
lica Terra Santa I SPE S.A., Central Eólica Terra Santa II SPE S.A., Pentágo-
no S.A. distribuidora de títulos e valores mobiliários, Banco do Brasil S.A., 
Banco Santander S.A. e Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. As debêntu-
res também são suportadas pelo Instrumento Particular de Investimento e 
Outras Avenças, firmado entre a Total Eren S.A., Eren Terra Santa Participa-
ções S.A., Central Eólica Terra Santa I SPE S.A., Central Eólica Terra Santa 
II SPE S.A., Pentágono S.A. distribuidora de títulos e valores mobiliários, 
Banco do Brasil S.A., Banco Santander S.A. e Banco Sumitomo Mitsui Bra-
sileiro S.A. As debêntures tem data de vencimento em 20/09/2021, quando 
devem ser totalmente liquidadas. A taxa das debêntures é de CDI + 2% ao 
ano. a.1 Principais covenants: A amortização das debêntures está vinculada 
ao desembolso da dívida de longo prazo, detalhada no item b. Segundo a 
cláusula 5.15 da Escritura de Emissão da Terra Santa II, caso a qualquer 
momento, após o desembolso de quaisquer valores do financiamento de lon-
go prazo, os valores não desembolsados (do financiamento de longo prazo) 
sejam iguais ou inferiores a 110% do valor nominal das debêntures, os recur-
sos desembolsados do financiamento de longo prazo devem ser utilizados 
para amortizar antecipadamente as dêbentures. No ano de 2020 ocorreu uma 
amortização antecipada facultativa de 38,14432990% do valor nominal das 
debêntures e o pagamento dos respectivos juros, sem que o índice de 110% 
da covenant mencionada acima fosse violado. (b) Financiamento FNE BNB 
Terra Santa II: Através do contrato de financiamento com o Banco do Nor-
deste do Brasil, a Terra Santa garantiu o montante de R$ 83.480.297,23, dos 
quais R$ 40.177.291,40 foram desembolsados no ano de 2020 e o restante 
está sendo desembolsado no ano de 2021. O empréstimo se encontra em fase 
de carência de juros e principal até fevereiro de 2022 e terá pagamentos men-
sais de juros e principal da dívida até janeiro de 2042. A taxa do financiamen-
to é de IPCA + 1.3579%. O contrato de financiamento é garantido por fianças 
bancárias emitidas por Banco do Brasil S.A., Banco Santander S.A. e Banco 
Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. 9. Capital Social: O capital social em 
31/12/2020 e de 2019 totalmente subscrito e parcialmente integralizado em 
moeda corrente nacional, no valor de R$ 65.178, está representado por 
65.178.160 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de 
emissão de R$ 1 cada, restando a integralizar o montante de R$5.141. 10. 
Custo das vendas e serviços: Os gastos com venda de energia estão demons-
trados abaixo:

2020 2019
Custos do Pessoal Aplicados na Produção (24) –
Custos Indiretos Aplicados na Produção (449) –
Custos Empréstimos (13) –

(486) –
11. Despesas administrativas, comerciais e gerais: A composição  
das despesas administrativas, comerciais e gerais por natureza é demonstrada 
abaixo: 2020 2019
Despesas Gerais (277) (86)
Despesas Administrativas (54) (58)
Despesas Tributárias (39) (2)
Outras Despesas Operacionais (23) –

(393) (146)
12. Receitas financeiras: A composição das receitas financeiras é demonstra-
da abaixo:

2020 2019
Rendimentos de Aplicações Financeiras 477 3
Outros – 4

477 7
13. IR e CS: O valor apurado para o (IRPJ) e (CSLL) sobre o lucro presumi-
do no período é o demonstrado abaixo:

2020 2019
IR (a) (99) (1)
CS (b) (43) (1)

(142) (2)

a) Cálculo do IRPJ: 2020 2019
Receita bruta – –
Receita presumida (12%) – –
Demais receitas 477 7
Base tributável 477 7
Provisão IR (99) (1)
Provisão IR (99) (1)
b) Cálculo do CSLL: 2020 2019
Receita bruta – –
Receita presumida (12%) – –
Demais receitas 477 7
Base tributável 477 7
Provisão CSLL (43) (1)
Provisão CSLL (43) (1)
14. Contingências: A Sociedade, consubstanciada na opinião dos seus con-
sultores jurídicos internos e externos, não possui nenhuma contingência clas-
sificada como provável ou possível, para provisionamento ou divulgação. 15. 
Instrumentos Financeiros e Gestão de Riscos: O valor justo dos principais 
ativos e passivos financeiros da Companhia foram determinados por meio de 
informações disponíveis no mercado. Os principais instrumentos financeiros 
da Companhia são: • Caixa e equivalentes de caixa - está apresentado ao seu 
valor contábil, o qual administração entende ser equivalente ao seu valor 
justo; • Demais contas a receber e a pagar - são classificados como mantidos 
até o vencimento, e estão registrados pelos seus valores originais, acrescidos 
de atualização monetária quando aplicável. Não existem operações com ins-
trumentos financeiros derivativos em 31/12/2020. a) Gestão de risco de ca-
pital: Para continuar com suas atividades e, simultaneamente, maximizar o 
retorno de seus sócios, a Companhia gerencia seu capital através da otimiza-
ção do balanço entre empréstimo e capital. b) Gestão do risco de liquidez: 
A Companhia gerencia seu risco de liquidez através da gestão de suas reser-
vas, fundos bancários e empréstimos e monitora continuamente seus fluxos 
de caixa através do contraste entre as projeções e os fluxos de caixa correntes 
para ajustar o vencimento de ativos e passivos financeiros. c) Risco de cré-
dito: O risco de crédito é decorrente, principalmente, do caixa e equivalentes 
de caixa. A Companhia normalmente opera junto a bancos de primeira linha 
e, portanto, não considera que o risco de crédito seja substancial. d) Risco de 
taxa de juros: Para satisfazer suas necessidades de investimento, a Compa-
nhia contraiu empréstimos com taxas de juros fixas e indexadas ao CDI, cuja 
eventuais flutuações são monitoradas pela Administração. 16. Cobertura de 
Seguros: A Companhia mantém apólices de seguro contratadas junto a algu-
mas das principais seguradoras do país que foram definidas por orientação de 
especialistas e levam em consideração a natureza e o grau de risco envolvido. 
Em 31/12/2020, a Companhia possuía cobertura de seguros conforme descri-
to abaixo: a) Seguro garantia para construção, fornecimento ou presta-
ção de serviços: Apólice 51750013303: O objetivo deste seguro é garantir ao 
segurado “CEMIG Geração e Transmissão S.A.”, até o valor fixado na apóli-
ce, de eventuais prejuízos que possa sofrer decorrentes do inadimplemento 
do tomador “Central Eólica Terra Santa SPE II S.A.”, com base no 1º e 2º TA 
- CV/AT 3458/2018 ao Contrato de Compra Venda de energia Incentivada nº 
PD GT 221/2018 - CV/AT -3458/2018, a partir de 16/07/2019 à 19/03/2020, 
procede-se na apólice a Revisão do valor da garantia concedido em R$ 
452.300,00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil e trezentos reais), passando 
a importância segurada do seguro de R$ 1.749.300,00 (um milhão, setecentos 
e quarenta e novem mil e trezentos reais), para R$ 1.297.000,00 (um milhão, 
duzentos e noventa e sete mil reais), ficando este valor vigorante até o térmi-
no da vigência desta apólice. Apólice 51760002507: O objeto deste seguro é 
garantir ao segurado “CEMIG Geração e Transmissão S.A.”, até o valor fixa-
do na apólice, de eventuais prejuízos que possa sofrer decorrentes do inadim-
plemento do tomador “Central Eólica Terra Santa SPE II S.A.”, assumidas do 
Empreendimento Terra Santa I no Contrato de Compra Venda de Energia 
Incentivada nº PD GT 221/2018 - CV/AT -3458/2018, bem como às obriga-
ções assumidas nos respectivos primeiro e segundo termos aditivos ao con-
trato CV/AT 3458/2018, conforme previsto na Cláusula Segunda e Cláusula 
Décima Terceira da Apólice, com a importância segurada de R$ 6.485.000,00 
(seis milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil reais). De 20/12/2019 a 
30/06/2023. Apólice 51750013360 = O objeto deste seguro é garantir ao se-
gurado “Agência Nacional de Energia Elétrica”, até o valor fixado na apólice, 
de eventuais prejuízos que possa sofrer decorrentes do inadimplemento do 
tomador “CENTRAL EÓLICA TERRA SANTA SPE II S.A.” relacionadas 
às suas obrigações de agente de geração em Ambiente de Contratação Livre. 
Importância segurada de R$ 6.720.000,00 (seis milhões, setecentos e vinte 
mil reais). De 02/12/2018 a 01/02/2022. b) Seguro de Responsabilidade 
Civil: Apólice 01519195584: O objeto deste seguro é garantir ao co-segura-
do “Central Eólica Terra Santa SPE II S.A.” até o valor fixado na apólice, de 
eventuais prejuízos que possa sofrer decorrentes de responsabilidade civil 
geral, com a importância segurada de R$  5.000.000,00, a partir de 
11/11/2019 a 05/03/221. c) Seguro de Riscos de Engenharia: Apólice 
01679188668: O objeto deste seguro é garantir ao co-segurado “Central Eó-
lica Terra Santa SPE II S.A.” até o valor fixado na apólice, de eventuais pre-
juízos que possa sofrer decorrentes dos riscos de engenharia, com a impor-
tância segurada de R$ 366.862.231,91, a partir de 11/11/2019 a 05/03/2021. 
17. Eventos Subsequentes: A Administração da Companhia avaliou,  
por ser um fato relevante, nos termos CPC 24, a necessidade de projeções e 
estimativas relacionados aos riscos da COVID-19, e concluiu que até a data 
de divulgação dessas demonstrações financeiras, não foram identificados 
efeitos materiais.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores e Acionistas da Central Eólica Terra Santa SPE II 
S.A. - São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras 
da Central Eólica Terra Santa SPE II S.A.(Companhia), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações 
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Central Eólica Terra Santa 
SPE II S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e 
os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. 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. Outras informações que acompanham as demonstrações 
financeiras e o relatório do auditor: A administração da Companhia é 
responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 

Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não 
abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de 
conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das 
demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma 
relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso 
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
Responsabilidades da administração e da governança 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. Os responsáveis pela 
governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 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 uma 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. Obtemos entendimento dos controles 
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. 

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil 
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe uma 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 os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos. São Paulo, 18 de Março de 2021. RSM ACAL 
Auditores Independentes S/S - CRC-RJ- 4080/O-9; Cláudio Silva Foch - 
Sócio - CRC-SP: 1RJ 102.455/O-4 “S” SP.

Demonstração do Resultado Nota 2020 2019
Custo das vendas e serviços 10 (486) –
Lucro bruto (486) –
Despesas operacionais
Despesas administrativas, comerciais e gerais 11 (393) (146)
Resultado operacional (879) (146)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 12 477 7
Despesas financeiras – (4)
Resultado antes dos impostos (402) (143)
Provisão para impostos
IR e CS corrente 13 (142) (2)
Resultado do exercício (544) (144)
Não houve outros resultados abrangentes nos exercícios apresentados,  
portanto não é necessária a apresentação da demonstração do resultado 
abrangente.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital  

social
Capital a  

integralizar
Prejuízos  

acumulados Total
Saldos em 31/12/2018 50 (50) – –
Aumento de Capital 65.128 (65.128) – –
Pagamento de Capital – 33.815 – 33.815
Resultado do exercício – – (144) (144)
Saldos em 31/12/2019 65.178 (31.363) (144) 33.671
Pagamento de capital – 26.222 – 26.222
Resultado do exercício – – (544) (544)
Saldos em 31/12/2020 65.178 (5.141) (688) 59.349

Demonstração dos Fluxos de Caixa 2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício (544) (144)
Variação nos ativos e passivos
Redução (aumento) no contas a receber 5 (5)
Redução (aumento) nos créditos diversos (50) (22.855)
Redução (aumento) nos adiantamentos a fornecedores (802) 72
Aumento (redução) em fornecedores 1.148 982
Aumento (redução) em partes relacionadas (145) –
Aumento (redução) em obrigações tributárias (44) (1)
Aumento (redução) em outras contas a pagar 232 –
Fluxo de caixa líquido proveniente das
 atividades operacionais (200) (21.951)
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (73.742) –
Aquisição de intangível (10) (9.062)
Fluxo de caixa líquido proveniente das
 ativ. de investimento (73.752) (9.062)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Empréstimos e financiamentos 70.403 –
Pagamento de capital 26.222 –
Recursos provenientes da emissão de Cotas de Capital – 33.815
Recebimento/pagamento de partes relacionadas – (163)
Fluxo de caixa líquido proveniente das
 ativ. de financiamento 96.625 33.652
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 22.674 2.639
No início do exercício 2.639 –
No fim do exercício 25.313 2.639
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 22.674 2.639

Diretoria
Henrique Soares Zimmer -CPF: 012.955.950-44

Contador
Mauro Mitio Inagaki - 1SP184062
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OO número de mortes violentas 
no Rio Grande do Norte caiu 
8,9% no Rio Grande do Norte 

no primeiro trimestre de 2021, quan-
do comparado com o mesmo perío-
do do ano passado.

Segundo a Coordenadoria de 
Informações Estatísticas e Análises 
Criminais (COINE) da Secretaria 
da Segurança Pública e da Defesa 
Social (SESED), 362 pessoas foram 
mortas no estado nos primeiros três 
meses deste ano, contra 396 mortes 
ocorridas de janeiro a março do ano 
passado, ou seja, foram 34 mortes a 
menos neste primeiro trimestre. Em 
números absolutos, mês a mês, o 
Estado registrou 124 condutas vio-
lentas letais intencionais (CVLIs) em 
janeiro de 2020, contra 118 CVLIs 
ocorridos em janeiro de 2021, o que 
representa uma queda de 4,84%. Em 

fevereiro de 2020 foram 144 CVLIs, 
contra 105 CVLIs registrados em fe-

vereiro de 2021, o que dá uma redu-
ção de 27,08%. 

Número de mortes violentas cai 8,9% 
no primeiro trimestre de 2021

DADOS

Segundo a Sesed, 362 pessoas foram mortas de forma violenta em 2021

NEY DOUGLAS  
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
CENTRAL EOLICA ACAUA III S.A., CNPJ. 35.842.711/0001-98, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada– LS, 
com prazo de validade até 07/04/2027, em favor do acesso externo E3 para o Parque Eólico Acauã III, com 
uma extensão de 170,60 metros, localizado na Zona Rural do município de São Vicente/RN. 
 

LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS 
Gerente de Meio Ambiente 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
CENTRAL EOLICA ACAUA III S.A., CNPJ. 35.842.711/0001-98, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada– LS, 
com prazo de validade até 08/04/2027, em favor do acesso externo E6 para o Parque Eólico Acauã III, com 
uma extensão de 342,08 metros, localizado na Zona Rural do município de Lagoa Nova/RN. 
 

LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS 
Gerente de Meio Ambiente 

 

SEMDES

Peritos do Instituto Técnico-
-Científico de Perícia do Rio 
Grande do Norte (Itep) acredi-

tam que um vazamento de gás possa 
ter sido o responsável pela explosão 
que atingiu, na manhã da sexta-feira 
9, quatro imóveis e deixou pelo me-
nos seis feridos no bairro das Rocas, 
na Zona Leste de Natal.

Ainda de acordo com o Itep, 
quando o espaço estiver seguro para 
os profissionais do Instituto desen-
volverem o trabalho, outras perícias 
serão realizadas para confirmar a 
causa e o local exato da explosão.

O Corpo de Bombeiros também 
acredita que uma das possíveis cau-
sas da explosão seja o vazamento de 
gás de cozinha.

Por volta das 6h40 quatro equipes 
do Corpo de Bombeiros foram mobi-
lizadas até o local, onde quatro imó-
veis foram atingidos, entre eles um 
primeiro andar que ficou totalmente 
destruído. Seis pessoas estavam nos 
imóveis no momento da explosão.

Em uma das casas, cinco pessoas 
ficaram feridas. Duas foram resgata-
das pelas equipes do Corpo de Bom-
beiros. Outras três, entre elas uma 
criança, foram levadas ao Hospital 
Monsenhor Walfredo Gurgel pela 
própria população. 

Além destes, um homem que 
mora numa residência contígua à da 
explosão também ficou levemente 
ferido.

Do grupo levado ao hospital pú-
blico, três adultos estão na Unidade 
de Tratamento de Queimados. Um 
homem adulto passou pela área de 
politraumas, após se verificar fratu-
ras numa das pernas. A criança tam-
bém está no mesmo setor, pois sofreu 
fraturas na face e no crânio.

A Secretaria Municipal de Segu-
rança Pública e Defesa Social (Sem-

des) identificou comprometimento 
na segurança de cinco imóveis, 
sendo de imediato realizada a inter-
dição das edificações e retirada dos 
moradores da área. Outras 14 resi-
dências também foram afetadas pela 
explosão, porém de maneira leve sem 
comprometimento da segurança 
da edificação nem dos habitantes. 
Nesses casos, apenas pequenas ava-

rias tiveram registros pelos agentes 
da Defesa Civil, a exemplo de telhas 
quebradas e forros de gesso e PVC 
danificados.

A ação mobilizou todas as equi-
pes de plantão da Defesa Civil, que 
isolaram todo o perímetro afetado 
pela explosão no sentido de manter 
as pessoas distantes da área compro-
metida. A rua também foi interditada 

para que as equipes pudessem reali-
zar as vistorias em todos os imóveis 
próximos a edificação onde foi regis-
trada o incidente.

A secretária de Semdes, Sheila 
Freitas, informou que o trabalho da 
Defesa Civil foi feito de maneira ágil 
e conseguiu rapidamente manter o 
isolamento do local e a segurança 
das pessoas. 

“Nossa missão foi realizada logo 
no sentido de evitar que outras pes-
soas pudessem ser feridas. Imóveis 
afetados foram interditados e onde 
tinha qualquer possibilidade de pe-
rigo de desabamento teve a área si-
nalizada e isolada pela Defesa Civil”, 
contou.

Uma perícia realizada pelo Itep 
deve identificar com exatidão a cau-
sa da explosão, porém há indícios 
de que o incidente tenha ocorrido 
motivado por um vazamento em um 
botijão de gás. 

No total, seis pessoas tiveram fe-
rimentos ocasionados pela explosão. 
Não houve registro de morte. A ação 
de salvamento dos feridos foi efetiva-
da pelo Corpo de Bombeiros Militar 
e pelo Samu.

Para solicitar a intervenção da 
Defesa Civil Municipal o cidadão 
pode ligar para o número 190, no 
Centro Integrado de Operações em 
Segurança Pública (Ciosp), onde há 
agentes para direcionar a ocorrência 
para as equipes de plantão.

Itep acredita que vazamento de gás 
provocou explosão na Zona Leste 
INCIDENTE | Perícia feita pelo Itep aponta que o incidente desta sexta-feira 9 no bairro das Rocas, na Zona Leste, foi motivado por um vazamento em um botijão de gás. Cinco residências 
foram interditadas e outras 14  casas também foram afetadas; uma imóvel de primeiro andar ficou totalmente destruído e seis pessoas acabaram se ferindo com o acidente

Por volta das 6h40 quatro equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas o bairro das Rocas, onde quatro imóveis foram atingidos



A Secretaria Municipal de Saúde 
Natal (SMS) informou na tarde 
desta sexta-feira 9 que a vaci-

nação contra a Covid-19 nas unidades 
básicas acontecerá apenas nos pontos 
de drive-thru neste fim de semana. 
Segundo a pasta, todo o quantitativo 
de doses de vacina foi disponibilizado 
para os 7 pontos de drive-thru.

A vacinação será retomada nas 35 
unidades básicas na segunda-feira 12. 
A SMS ressaltou que durante o fim de 
semana os sete drives funcionarão nor-
malmente das 8h às 16h (Palácio dos 
Esportes, Arena das Dunas, UNP Ro-
berto Freire, Ginásio Nélio Dias, OAB, 
Shopping Via Direta e SESI), inclusive 
com pontos de pedestres nos cinco 
últimos.

Também acontece nos drives a 
Campanha Vacina Solidária, desen-
volvida entre a Secretaria Municipal 
do Trabalho e Assistência Social (Sem-

tas) e a Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS), que arrecada alimentos para 
pessoas em vulnerabilidade social.

Na prática, a campanha pede que 
as pessoas que forem se vacinar con-
tribuam com a doação de um quilo 
de alimento não perecível. Os gêneros 
arrecadados são organizados em ces-
tas básicas e distribuídos com a popu-
lação vulnerável e situação agravada 
pela pandemia. A coleta dos alimentos 
ocorrerá enquanto durar a vacinação 
da população de Natal.

A Prefeitura de Natal lançou nesta 
sexta-feira 9 uma ferramenta on-line, 
oferecendo esse serviço a toda popula-
ção. Pelo endereço eletrônico https://
vacina.natal.rn.gov.br/, o cidadão po-
derá saber em qual ponto do sistema 
de drive-thru poderá ser atendido de 
forma mais segura e rápida. Além dis-
so, o portal conta com o Vacinômetro, 
trazendo o número de pessoas vacina-
das até o momento, bem como o total 
de alimentos arrecadados pela campa-
nha Vacina Solidária.
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Vacinação acontece nos pontos 
de drive-thru neste fim de semana

COVID-19

PANDEMIA | Rio Grande do Norte registrou 287 mortes pela Covid-19 nos primeiros nove dias de abril, segundo 
os boletins da Secretaria Estadual de Saúde Pública. Estado acumula 4.835 óbitos causados pela doença

O Rio Grande do Norte registrou 
287 mortes em decorrência 
da Covid-19 em abril, segundo 

análise dos boletins epidemiológicos 
da Secretaria Estadual de Saúde Públi-
ca (Sesap). Os óbitos entre os dias 1º e 9 
deste mês são 69,82% maiores que no 
mesmo período de março. Este tam-
bém já é o pior início de um mês desde 
os primeiros casos da doença em terri-
tório potiguar.

Até esta sexta-feira 9, o Rio Grande 
do Norte já soma 4.835 mortes causa-
das pela infecção pelo novo coronaví-
rus. Foram 29 óbitos contabilizados 
neste dia, mas  somente 14 deles ocor-
reram nas últimas 24 horas. Os demais 
casos eram de dias anteriores e tiveram 
o resultado laboratorial confirmado 
nesta sexta.

Em março passado, com o aumen-
to súbito de mortes e de novos contá-
gios, os nove primeiros dias do mês 
somaram 169 óbitos. 

O mês de março, por sinal, também 
é recordista de mortes desde o início 
da pandemia, com 882 vidas perdidas 
para a Covid-19. O segundo pior mês é 
junho de 2020, com 855 falecimentos.

Com os dados da Sesap, os nove 
primeiros dias de abril também su-
peraram os registros entre os meses 
junho e julho de 2020, que formavam 
o auge da pandemia no Rio Grande do 
Norte. Entre 1º e 9 de junho do ano pas-
sado, segundo os boletins epidemioló-
gicos, foram 136 mortes. Em julho, no 
mesmo período, houve 278 óbitos.

As 287 mortes deste mês apontam 
para uma tendência de recrudesci-

 Mês de março foi recordista de mortes desde o início da pandemia, com 882 vidas perdidas

Natal tem sete pontos de drive-thru

Mortes de potiguares pela Covid-19 
em abril tem alta de quase 70% 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

CASOS

O Rio Grande do Norte registrou 1.860 novos contágios pelo coronavírus nas últimas 24 
horas, segundo dados prévios atualizados nesta sexta-feira 9 pela Secretaria de Estado 

de Saúde Pública (Sesap). O estado potiguar soma 205.249 casos da Covid-19.

Mortes confirmadas em 2021:
Janeiro: 303

Fevereiro: 336
Março: 882
Abril: 287*

*Até o dia 9 de abril
Total de mortes no RN desde o início da pandemia: 4.835

mento da doença. Com uma média de 
31 mortes registradas por dia, o quarto 
mês de 2021 pode superar até a próxi-

ma terça-feira 13 os registros de todo 
o mês janeiro deste ano, 303 mortes, e 
também de fevereiro, com 336.
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GALERIA NUVEM CRIATIVA 
ABRE EXPOSIÇÃO VIRTUAL 

DANI CRUZ LANÇA CLIPE 
DE “PELES NOITES”

NUVEM DE CRIATIVOS  | Projeto conta com o patrocínio da Lei Aldir Blanc e funcionará no site da Cartola, que já atua há 6 anos no segmento de artes visuais do estado.

“A arte existe para que 
a realidade não nos 
destrua”. Em total 

concordância com a famosa 
frase do � lósofo alemão Friedrich 
Nietzsche, dita há mais de um 
século, um novo espaço para viver 
as artes visuais nasce amanhã. A 
galeria virtual Nuvem de Criativos 
reunirá artistas do Rio Grande do 
Norte, que terão seus trabalhos 
expostos para o mundo em mostras 
simultâneas e marcadas pela 
pluralidade de estilos. O novo 
espaço digital será lançada às 11h, 
deste sábado 10 com live painting 
da potiguar Ara Teles no Instagram.

A Nuvem de Criativos é uma 
realização da AM Criativo, e conta 
com o patrocínio da Lei Aldir 
Blanc, por meio da Fundação José 
Augusto, Estado do Rio Grande 
do Norte, Secretaria Especial de 
Cultura, Ministério do Turismo e 
Governo Federal.

O projeto funcionará dentro 
do site da Cartola, que já atua há 6 
anos no segmento de artes visuais 
do estado, conectando designers, 
fotógrafos, modelos e escritores 
de todo o Brasil – com algumas 
participações internacionais 
também. O foco agora, entretanto, 
volta-se para os artistas potiguares: 
“Nosso maior objetivo é divulgar e 
impulsionar a arte plural do nosso 

estado e seus atores, promovendo 
novas parcerias, trabalhos e ideias 
e contribuindo com a engrenagem 
da indústria criativa visual como 
um todo”, explicou Arthur Anjos, 
idealizador do projeto.

Na outra ponta da iniciativa, 
ganham os apreciadores da arte de 
todo o mundo, que terão contato 
com o universo criativo de grandes 
artistas ao simples gesto de um 
clique. A expectativa é ampliar o 
número de expositores, atualmente 
em 10, chegando a 15 até o � m 
deste mês.

Os trabalhos artísticos 
partem de um DNA comum, 

territorial, mas são plurais em 
suas construções. Num passeio 
pelas paredes imaginárias da 
galeria, a diversidade chama 
a atenção - nas cores, nas 
técnicas, nos traços, na fusão 
de elementos e nas referências. 
O imaginário surrealista de 
Demétrius Montenegro – com 
muitos elementos da visão coletiva 
de Nordeste – se encontra com 
o universo sublime de Layanne 
Santos, à luz de lamparinas e 
lampiões. As � guras fantásticas de 
Magnos Beserra chamam para uma 
viagem interna; mergulhando mais 
fundo, estão os rabiscos carregados 

de cores e sensações do Airton 
Bruno.

Os sentimentos à � or da pele 
ganham contornos em preto e 
branco, por Natan, e em cores 
por Ara Teles, num diálogo 
doído e direto entre artista, 
arte e espectador. Os pixels 
multicoloridos das artes digitais 
de Yann Valber, assim como as 
montagens de Tiago Luís (com 
fotogra� as, textos e recortes), 
apresenta o universo masculino 
com pegada urbana - porém em 
contextos muito particulares. E a 
conexão entre o ser humano e o 
espaço que habita, fundidos em 

completa harmonia e beleza, estão 
na arte de Cecília Nóbrega e nas 
fotogra� as de RAVMES.

Todos os trabalhos estarão 
disponíveis a partir deste sábado 
no endereço: www.cartolamag.
com/galeria/

LANÇAMENTO GALERIA 
NUVEM DE CRIATIVOS:

Sábado, 10 de abril, às 11h.
Live painting com a artista Ara 

Teles no Instagram @cartolamag
https://cartolamag.com/

galeria/

Diante do contexto de 
isolamento social, a 
cantora potiguar Dani Cruz 

lançou no mês de março o projeto 
“Compor: imersões digitais”, para 
a criação de obras colaborativas, 
a partir de encontros virtuais, não 
se atendo apenas à música, mas 
abrangendo o olhar para outras 
linguagens artísticas. 

Dani lançou nesta sexta-feira 
no seu canal do YouTube o clipe da 
música “Peles Noites”, composição 
em parceria com Mônica Michelly, 

que faz parte do EP recém-lançado 
“Suporte a Sorte”. 

O clipe conta com a direção de 
Mylena Sousa, que também assina 
a direção de fotogra� a ao lado de 
Ian Rassari.

Dani fala sobre as parcerias 
para o novo trabalho musical da 
carreira.  “Há muito tempo eu 
desejava trabalhar com Mylena, 
que além de pro� ssional incrível 
é também minha amiga há mais 
de 20 anos. Sua direção no clipe 
de “Peles Noites”, junto com Ian 

Rassari na direção de fotogra� a, 
trouxe um olhar muito sensível e 
íntimo pro público e com certeza 
essa collab fecha com maestria 
o projeto “Compor: imersões 
digitais”, disse ela.

O “Compor: imersões digitais” 
é uma realização da Caruru 
Produções, com recursos da 
Lei Aldir Blanc, Fundação José 
Augusto, Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte, Secretaria 
Especial da Cultura, Ministério do 
Turismo e Governo Federal.

ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

Espaço digital será lançada às 11h, deste sábado 10 com live painting da potiguar Ara Teles no Instagram

Clipe de “Peles noites” conta com a direção de Mylena Sousa
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional: EOL Maral I SPE S.A. (“Companhia”) é uma 
sociedade por ações de capital fechado que se rege pelo Estatuto Social e 
pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Sediada em Areia 
Branca, no Estado do Rio Grande do Norte, foi constituída em 03/04/2019. A 
Companhia tem por objeto social a geração de energia elétrica de fonte eólica 
e, em razão da atividade exercida, integram o objeto social da Companhia 
todas as ações necessárias à estruturação, ao desenvolvimento, à implantação 
e à exploração do parque eólico denominado “EOL Filgueira I”, com potên-
cia instalada de 30 MW. 2. Resumo das Principais Políticas Contábeis: 2.1. 
Declaração de conformidade: As principais políticas contábeis aplicadas na 
preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas 
políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, 
salvo quando indicado de outra forma. 2.2. Base de elaboração: As demons-
trações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emiti-
dos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Sua preparação re-
quer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de 
julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplica-
ção das políticas contábeis. A emissão destas demonstrações financeiras foi 
autorizada pela Diretoria em 10/03/2021. 2.3. Conversão de moeda estran-
geira: a) Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos 
nas demonstrações financeiras são mensurados de acordo com a moeda do 
principal ambiente econômico no qual a empresa atua (moeda funcional). As 
demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda fun-
cional e de apresentação da Companhia. b) Operações e saldos: As opera-
ções com moedas estrangeiras são convertidas em moeda funcional com base 
nas taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os ganhos e as perdas 
cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão dos ati-
vos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira pelas taxas de 
câmbio no final do exercício são reconhecidos na demonstração do resultado. 
Os ganhos e as perdas cambiais são apresentados na demonstração do resul-
tado como receita ou despesa financeira, quando aplicável. 2.4. Classifica-
ção circulante e não circulante: Os ativos e passivos no balanço patrimonial 
são classificados como circulante quando mantidos principalmente para ne-
gociação e quando se espera realizá-los dentro de 12 meses após o período de 
divulgação. Os demais ativos e passivos são classificados como não circulan-
tes. Os ativos e passivos fiscais diferidos são classificados no ativo e passivo 
não circulante, quando aplicável. 2.5. Caixa e equivalente de caixa: Caixa e 
equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósito bancário, outros 
investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de 
até três meses (com risco insignificante de mudança de valor) e saldos em 
contas garantidas. 2.6. Instrumentos financeiros: a) Concentração de risco 
de crédito: Os instrumentos financeiros que potencialmente sujeitam a Com-
panhia a concentrações de risco de crédito consistem primariamente em caixa 
e equivalentes de caixa e contas a receber. A Companhia mantém contas-
correntes bancárias com instituições financeiras aprovadas pela Administra-
ção de acordo com critérios objetivos para diversificação de riscos de crédito. 
b) Valor contábil e valor justo dos instrumentos financeiros: Os valores con-
tábeis dos instrumentos financeiros da Companhia em 31/12/2020 e de 2019 
representam o custo amortizado, e os valores contabilizados aproximam-se 
dos valores de mercado. A Companhia não opera com instrumentos financei-
ros derivativos nem com instrumentos de riscos semelhantes. Os ativos e 
passivos financeiros da Companhia são caixa e equivalentes de caixa, contas 
a receber, empréstimos e fornecedores. c) Compensação de Instrumentos fi-
nanceiros: Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líqui-
do apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, haja o 
direito legal de compensar os valores e a Companhia tenha intenção de liqui-
dar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultane-
amente. 2.7. Imobilizado: O imobilizado está demonstrado ao valor de cus-
to, deduzido de depreciação e perdas por redução ao valor recuperável 
acumulado. 2.8. Provisões para perdas por impairment em ativos não fi-
nanceiros, exceto estoques: Os ativos sujeitos à depreciação ou amortização 
são revisados anualmente para verificação do valor recuperável. Quando 
houver indício de perda do valor recuperável (impairment), o valor contábil 
do ativo (ou unidade geradora de caixa a qual o ativo tenha sido alocado) é 
testado. Uma perda é reconhecida pelo valor em que o valor contábil do ativo 
exceda seu valor recuperável. Para os exercícios findos em 31/12/2020 e de 
2019, a empresa não teve indícios de perda do valor recuperável. 2.9. Em-
préstimos: São inicialmente reconhecidos pelo valor da transação e subse-
quentemente demonstrados pelo custo amortizado e as despesas com juros 
são reconhecidas com base no método da taxa de juros efetiva ao longo prazo 
do empréstimo de tal forma que na data do vencimento o saldo contábil cor-
responde ao valor devido. Os empréstimos são classificados como passivo 
circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de dife-
rir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço 
e os juros são reconhecidos como parte integrante do ativo qualificável até o 
período em que esteja ativo esteja disponível para operar. 2.10. Fornecedo-
res: As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo 
valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método da taxa de juros efetiva, quando aplicável. 2.11. Provisões: 
São reconhecidas quando: a Companhia tem uma obrigação presente ou não 
formalizada como resultado de eventos passados; é provável que uma saída 
de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor possa ser esti-
mado com segurança. 2.12. Reconhecimento de receita: A receita compre-
ende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comerciali-
zação de produtos e serviços no curso normal das atividades da Companhia. 
A receita é apresentada líquida de impostos, devoluções, abatimentos e des-
contos, quando aplicável. A Companhia reconhece a receita quando: o valor 
da receita pode ser mensurado com segurança; é provável que benefícios 
econômicos futuros fluam para a entidade e critérios específicos tenham sido 
atendidos para cada uma das atividades da Companhia, conforme descrição a 
seguir: a) Receita de juros: A receita de juros de um ativo financeiro é 

Balanço Patrimonial Notas 2020 2019
Ativo/Circulante 74.802 32.868
Caixa e equivalentes de caixa 3 38.436 3.642
Contas a receber de clientes 4 4 4
Adiantamento e despesas antecipadas 5 33.712 29.221
Partes relacionadas 2.650 –
Não circulante 54.058 9.813
Imobilizado líquido 6 46.032 1.802
Intangível 7 8.026 8.011
Total do ativo 128.860 42.681

Balanço Patrimonial Notas 2020 2019
Passivo/Circulante 32.254 252
Empréstimos e financiamentos 30.254 –
Fornecedores 8 1.625 240
Obrigações tributárias 75 12
Partes relacionadas 9 173 –
Outras contas a pagar 127 –
Não circulante 40.518 8
Fornecedores 8 – 8
Debêntures 10 40.518 –
Patrimônio líquido 56.088 42.421
Capital social 11 56.760 42.504
Resultado acumulado (672) (83)
Total do passivo e do patrimônio líquido 128.860 42.681

Demonstração do Resultado Nota 2020 2019
Receita operacional líquida – –
Custo das vendas e serviços 12 (715) –
Lucro bruto (715) –
(+/–) Despesas e receitas operacionais
Despesas administrativas, comerciais e gerais 13 (257) (82)
(=) Resultado operacional (972) (82)
(+/–) Despesas e receitas financeiras
Despesas financeiras 14 (54) (1)
Receitas financeiras 14 632 –
(=) Resultado antes dos impostos (394) (83)
(+/–) Provisão para impostos
IR e CS corrente 15 (195) –
(=) Resultado do exercício (589) (83)
Não houve outros resultados abrangentes nos exercícios apresentados, 
portanto não é necessária a apresentação da demonstração do resultado 
abrangente.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital  

social
Capital a  

integralizar
Prejuízos  

acumulados Total
Saldos em 31/12/2019 81.085 (38.581) (83) 42.421
Pagamento de Capital – 14.256 – 14.256
Resultado do exercício – – (589) (589)
Saldos em 31/12/2020 81.085 (24.326) (672) 56.088

Demonstração dos Fluxos de Caixa 2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício (589) (83)
Variação nos ativos e passivos
Redução (aumento) em contas a receber – (4)
Redução (aumento) em outros créditos (4.491) (29.221)
Aumento (redução) em fornecedores 1.377 240
Aumento (redução) em obrigações tributárias 63 12
Aumento (redução) em outras contas a pagar 300 –
Fluxo de caixa líquido proveniente das 
 atividades operacionais (3.340) (29.056)
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (44.230) (1.802)
Aquisição de intangível (14) (8.011)
Fluxo de caixa líquido proveniente das 
 ativ. de investimento (44.244) (9.813)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Empréstimos e financiamentos tomados 68.122 8
Aumento de capital 14.256 42.504
Fluxo de caixa líquido proveniente das 
 ativ. de financiamento 82.378 42.512
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 34.794 3.642
No início do exercício 3.642 –
No fim do exercício 38.436 3.642
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 34.794 3.642

reconhecida quando for provável que os benefícios econômicos futuros deve-
rão fluir para a Companhia e o valor da receita possa ser mensurado com 
confiabilidade. A receita de juros é reconhecida pelo método linear com base 
no tempo e na taxa de juros efetiva sobre o montante do principal em aberto, 
sendo a taxa de juros efetiva aquela que desconta exatamente os recebimen-
tos de caixa futuros estimados durante a vida estimada do ativo financeiro em 
relação ao valor contábil líquido inicial desse ativo. 2.13. Tributação: O IR 
da Pessoa Jurídica e a CS sobre o Lucro Líquido são calculados conforme 
normas estabelecidas para apuração do Lucro Presumido. O IR é computado 
com presunção de 32% sobre a receita de prestação de serviços e 8% sobre a 
receita de venda, em geral acrescido das demais receitas, pela alíquota de 
15% e do adicional de 10% quando a base de cálculo exceder R$ 60.000,00 
no trimestre, enquanto que a CS é computada com presunção de 32% sobre a 
receita de prestação de serviços e 12% sobre a receita de venda, em geral 
acrescida das demais receitas, pela alíquota de 9%, reconhecidas pelo regime 
de caixa. 2.14. Ajuste a valor presente: Os ativos e passivos monetários 
circulantes, quando relevantes, e os ativos e passivos de longo prazo, são 
ajustados ao seu valor presente. O ajuste a valor presente é calculado levando 
em consideração os fluxos de caixa contratuais e a respectiva taxa de juros, 
explícita ou implícita. Os juros embutidos nas receitas, despesas e custos as-
sociados a referidos ativos e passivos são ajustados para o apropriado reco-
nhecimento em conformidade com o regime de competência. A constituição 
do ajuste a valor presente é registrada nas rubricas, sujeitas a aplicação da 
norma, e tem como contrapartida a rubrica “resultado financeiro”. A Compa-
nhia avaliou se os ativos e passivos monetários de curto e longo prazo estão 
sujeitos à avaliação a valor presente, e considerando a imaterialidade conclui 
que não há ativos e passivos que devam ser ajustados ao valor presente. 2.15. 
Continuidade: As demonstrações financeiras foram elaboradas no curso 
normal dos negócios. A Administração efetua uma avaliação da capacidade 
da Companhia de dar continuidade às suas atividades durante a elaboração 
das demonstrações contábeis. A Companhia está adimplente em relação às 
cláusulas de dívidas na data da emissão dessas demonstrações contábeis e a 
Administração não identificou nenhuma incerteza relevante sobre a capaci-
dade da Companhia de dar continuidade às suas atividades nos próximos 12 
meses. 3. Caixa e Equivalentes de Caixa: Os saldos de caixa e 
equivalentes de caixa são demonstrados a seguir: 2020 2019
Bancos 12 3.642
Aplicações financeiras (i) 38.425 –

38.436 3.642
(i) As aplicações financeiras são de renda fixa, mantidas com instituições fi-
nanceiras de primeira linha, e podem ser resgatadas a qualquer tempo, de 
acordo com as necessidades de capital de giro da Companhia. Essas aplica-
ções financeiras referem-se substancialmente a Certificados de Depósito 
Bancário (CDB), indexadas a uma taxa de mercado com base em uma varia-
ção percentual de 97% e 101% do Certificado de Depósito Interbancário 
(CDI). O Caixa restrito, mantido junto ao Banco do Nordeste, é cedido fidu-
ciariamente no âmbito do Contrato de Financiamento de Longo firmado jun-
to ao Banco do Nordeste. 4. Contas a receber: O saldo do Contas a receber
é demonstrado a seguir: 2020 2019
Antonio Ricardo Kalazans 4 4

4 4
5. Adiantamento a fornecedores: O saldo de adiantamento a fornecedores é 
demonstrado a seguir: 2020 2019
Adiantamentos a fornecedores 33.538 28.916
Prêmio de seguros 174 305

33.712 29.221
6. Imobilizado: A composição do imobilizado é demonstrada abaixo:

Saldo em Aqui- Depreciação Saldo em
31/12/2019 sição Acumulada 31/12/2020

Serviços de construção civil 1.201 18.140 – 19.341
Máquinas e equipamentos 
 em andamento – 22.464 – 22.464
Custo do empréstimo 601 3.626 – 4.227

1.802 44.230 – 46.032
Custo 1.802 44.230 – 46.032
Depreciação – – – –

1.802 44.230 – 46.032
O imobilizado em curso está registrado ao custo de construção incorrido até 
a data do balanço acrescido da parcela de gastos da administração central e 
dos gastos diretos com pessoal e mão-de-obra de terceiros relacionados ao 
projeto. Os encargos financeiros sobre as debêntures emitidas pela holding 
para financiar a execução do projeto são reconhecidos como parte integrante 
do ativo qualificável até o período em que este ativo esteja disponível para 
operar. 7. Intangível: A composição do intangível é demonstrada abaixo:

Saldo Aqui- Amorti- Saldo em
em 2019 sição zação Transf. 2020

Software ou programas 
 de computador 2.047 15 – (2.047) 15
Eol Maral I SPe S.A. 5.964 – – 2.047 8.011
(–) Software ou progr. 
 de computador – – (1) – (1)

8.011 15 (1) – 8.026
Custo 8.011 15 – – 8.027
Amortização – – (1) – (1)

8.011 15 (1) – 8.026
O intangível da Companhia é composto por contratos de venda de energia 
assinados no ambiente de contratação livre - ACL e o prazo de amortização 
está definido conforme vigência destes contratos, iniciando-se em 
01/01/2022. 8. Fornecedores e contas a pagar: a) Passivo circulante: A 
composição dos fornecedores e contas a pagar de curto prazo é demonstrada
abaixo: 2020 2019
ABB Ltda. 1.260 –
Messtechnik Comércio e Instrumentações Ltda. 193 –
Swiss RE Corporate – 225
WEG Equipamentos Elétricos S/A 110 –
Outros 62 15

1.625 240

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores e Acionistas da EOL Maral I SPE S.A. - São Paulo - 
SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da EOL Maral I 
SPE S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as 
demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da EOL Ma-
ral I SPE S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações 
e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria 
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela au-
ditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à 
Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Códi-
go de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais res-
ponsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evi-
dência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações finan-
ceiras e o relatório do auditor: A administração da Companhia é 
responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 

Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abran-
ge o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de con-
clusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das 
demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma rele-
vante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhe-
cimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de 
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há 
distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comu-
nicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades 
da administração e da governança 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 rele-
vante, 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 aplicá-
vel, 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. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 

demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razo-
ável 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 uma auditoria rea-
lizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sem-
pre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções po-
dem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspec-
tiva 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 audi-
toria. 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 rele-
vante 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, falsifica-
ção, omissão ou representações falsas intencionais. Obtemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedi-
mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não com o objetivo 

de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Compa-
nhia. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabili-
dade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela adminis-
tração. Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de conti-
nuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza re-
levante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modifica-
ção em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclu-
sões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Com-
panhia a não mais se manter em continuidade operacional. Avaliamos a apre-
sentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclu-
sive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o obje-
tivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época 
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive eventu-
ais deficiências significativas nos controles internos que identificamos du-
rante nossos trabalhos. São Paulo, 30 de Março de 2021. RSM ACAL 
Auditores Independentes S/S - CRC-RJ - 4080/O-9; Cláudio Silva Foch - 
Sócio - CRC-SP 1RJ 102.455/O-4 “S” SP.

Diretoria: Henrique Soares Zimmer - CPF: 012.955.950-44 Contador: Mauro Mitio Inagaki - 1SP184062

b) Passivo não circulante: O saldo de contas a pagar de longo prazo corres-
ponde a mútuo entre as partes para o qual não há incidência de juros:

2020 2019
Voltalia Energia do Brasil – 8

– 8
9. Partes relacionadas: a) Passivo não circulante: O saldo de contas a 
receber de partes relacionadas está demonstrado a seguir: 2020 2019
Eren do Brasil Part. e Cons. Energia Ltda. - Cost-sharing 108 –
Maral II SPE S.A. 65 –

173 –
10. Endividamento: 2020 2019
Prêmio na Emissão de Debêntures 40.518 –

40.518 –
(a) Debentures da Maral I: Através da Escritura da Primeira Emissão de De-
bêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia 
Real e Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, 
com Esforços Restritos, da EOL Maral SPE I S.A. (“Escritura de Emissão da 
Maral I”), a companhia emitiu R$ 64.000.000,00 em debêntures, que foram 
integralizadas no dia 29/04/2020. A finalidade das debêntures é arcar com 
parte dos custos de implantação da Central Eólica enquanto não é desembol-
sada a dívida de longo prazo, detalhada no item b. As garantias reais que su-
portam a emissão estão descritas no Instrumento Particular de Alienação Fi-
duciária de Ações e outras avenças, no Instrumento Particular de Alienação 
Fiduciária de Equipamentos e outras avanças e no Instrumento Particular de 
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças. Todos os docu-
mentos mencionados são assinados entre EOL Maral I SPE S.A., EOL Maral 
II SPE S.A., Pentágono S.A. distribuidora de títulos e valores mobiliários, 
Banco do Brasil S.A., Banco Santander S.A. e Banco Sumitomo Mitsui Bra-
sileiro S.A. As debêntures também são suportadas pelo Instrumento Particu-
lar de Investimento e Outras Avenças, firmado entre a Total Eren S.A., Eren 
Maral Participações S.A., EOL Maral I SPE S.A., EOL Maral II SPE S.A., 
Pentágono S.A. distribuidora de títulos e valores mobiliários, Banco do Bra-
sil S.A., Banco Santander S.A. e Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A.. As 
debêntures tem data de vencimento em 20/09/2021, quando devem ser total-
mente liquidadas. a.1 Principais covenants: A amortização das debêntures 
está vinculada ao desembolso da dívida de longo prazo, detalhada no item b. 
Segundo a cláusula 5.15 da Escritura de Emissão da EOL Maral I, caso a 
qualquer momento, após o desembolso de quaisquer valores do financiamen-
to de longo prazo, os valores não desembolsados (do financiamento de longo 
prazo) sejam iguais ou inferiores a 110% do valor nominal das debêntures, os 
recursos desembolsados do financiamento de longo prazo devem ser utiliza-
dos para amortizar antecipadamente as debêntures. No ano de 2020 ocorreu 
uma amortização antecipada facultativa de 37,5% do valor nominal das de-
bêntures e o pagamento dos respectivos juros, sem que o índice de 110% da 
covenant mencionada acima fosse violado. (b) Financiamento FNE BNB 
EOL Maral I: Através do contrato de financiamento com o Banco do Nordes-
te do Brasil, a EOL Maral I garantiu o montante de R$ 105.410.654,00, dos 
quais R$ 30.573.490,77 foram desembolsados no ano de 2020 e o restante 
está sendo desembolsado no ano de 2021. O empréstimo se encontra em fase 
de carência de juros e principal até fevereiro de 2022 e terá pagamentos men-
sais de juros e principal da dívida até janeiro de 2042. O contrato de financia-
mento é garantido por fianças bancárias emitidas por Banco do Brasil S.A., 
Banco Santander S.A. e Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A.. 11. Capital 
Social: O capital social em 31/12/2020 totalmente subscrito e parcialmente 
integralizado em moeda corrente nacional, no valor de R$ 81.085.119, está 
representado por 81.085.119 ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1 cada. 2020 2019
Eren Maral Participações S.A. 81.085 38.581

81.085 38.581
12. Custos: A composição dos custos com venda de energia é demonstrada
abaixo: 2020 2019
Despesas com folha de pessoal aplicados na produção (9) –
Custos dos bens e serviços produzidos (689) –
Outros custos (17) –

(715) –
13. Despesas Administrativas: A composição das despesas administrativas 
por natureza é demonstrada abaixo: 2020 2019
Despesas com pessoal (61) –
Despesas administrativas (180) (43)
Despesas gerais – –
Despesas com comercialização (1) (39)
Taxas, impostos diversos (15) 0

(257) (82)
14. Resultado Financeiro: A composição do resultado financeiro é
demonstrada  abaixo: 2020 2019
Aplicações financeiras 626 –
Receitas de Juros 6 –
Receita Financeira 632 –
Despesas com juros (48) –
Despesas bancárias (6) –
Encargos sobre pagamentos em atraso – (1)
Despesa financeira (54) (1)
Resultado financeiro 578 (1)
15. Provisão IR e CS: O valor apurado para o IR (IRPJ) e CS (CSLL) sobre 
o lucro presumido no período é o demonstrado a seguir:
a) Cálculo do IRPJ: 2020 2019
Receita bruta – –
Receita presumida (12%) – –
Demais receitas 632 –
Base tributável 632 –
Provisão IR (139) –
Provisão IR (139) –
b) Cálculo do CSLL:

2020 2019
Receita bruta – –
Receita presumida (12%) – –
Demais receitas 632 –

2020 2019
Base tributável 632 –
Provisão CSLL (57) –
Provisão CSLL (57) –
16. Contingências: A Sociedade, consubstanciada na opinião dos seus con-
sultores jurídicos internos e externos, não possui nenhuma contingência clas-
sificada como provável ou possível, para provisionamento ou divulgação. 
17. Instrumentos Financeiros e Gestão de Riscos: O valor justo dos princi-
pais ativos e passivos financeiros da Companhia foram determinados por 
meio de informações disponíveis no mercado. Os principais instrumentos fi-
nanceiros da Companhia são: • Caixa e equivalentes de caixa - está apresen-
tado ao seu valor contábil, o qual administração entende ser equivalente ao 
seu valor justo; • Demais contas a receber e a pagar - são classificados como 
mantidos até o vencimento, e estão registrados pelos seus valores originais, 
acrescidos de atualização monetária quando aplicável. Não existem opera-
ções com instrumentos financeiros derivativos em 31/12/2020. a) Gestão de 
risco de capital: Para continuar com suas atividades e, simultaneamente, 
maximizar o retorno de seus sócios, a Companhia gerencia seu capital através 
da otimização do balanço entre empréstimo e capital. b) Gestão do risco de 
liquidez: A Companhia gerencia seu risco de liquidez através da gestão de 
suas reservas, fundos bancários e empréstimos e monitora continuamente 
seus fluxos de caixa através do contraste entre as projeções e os fluxos de 
caixa correntes para ajustar o vencimento de ativos e passivos financeiros. 
c) Risco de crédito: O risco de crédito é decorrente, principalmente, do caixa 
e equivalentes de caixa. A Companhia normalmente opera junto a bancos de 
primeira linha e, portanto, não considera que o risco de crédito seja substan-
cial. d) Risco de taxa de juros: Para satisfazer suas necessidades de investi-
mento, a Companhia contraiu empréstimos com taxas de juros fixas e inde-
xadas ao CDI, cuja eventuais flutuações são monitoradas pela Administração. 
18. Cobertura de Seguros: A Companhia mantém apólices de seguro con-
tratadas junto a algumas das principais seguradoras do país que foram defini-
das por orientação de especialistas e levam em consideração a natureza e o 
grau de risco envolvido. Em 31/12/2019, a Companhia possuía cobertura de 
seguros conforme descrito abaixo: a) Seguro garantia para construção, 
fornecimento ou prestação de serviços: Apólice 51760002460 = O objeto 
deste seguro é garantir ao segurado “CEMIG Geração e Transmissão S.A.”, 
até o valor fixado na apólice, de eventuais prejuízos que possa sofrer decor-
rentes do inadimplemento do tomador “EOL Maral I SPE S.A.”, Garantia de 
indenização, até o valor fixado na Apólice, referente às obrigações assumidas 
do Empreendimento Eol Maral I no Contrato de Compra e Venda de energia 
Incentivada nº PD GT 152/2019 - CGRE 599 - CV/AT 3455/2018, e Minuta 
de Terceiro Termo Aditivo conforme previsto na Cláusula Segunda e Cláusu-
la Décima Terceira - alínea a) do referido Contrato. Importância segurada de 
R$ 1.893.000,00. De 29/11/2019 a 18/06/2020. Apólice 51760002504 = O 
objeto deste seguro é garantir ao segurado “CEMIG Geração e Transmissão 
S.A.”, até o valor fixado na apólice, de eventuais prejuízos que possa sofrer 
decorrentes do inadimplemento do tomador “EOL Maral I SPE S.A.”, Garan-
tia de indenização, até o valor fixado na Apólice, referente às obrigações as-
sumidas do Empreendimento Eol Maral I no Contrato de Compra e Venda de 
energia Incentivada nº PD GT 221/2018 - CV/AT - 3456/2018, bem como às 
obrigações assumidas nos respectivos primeiro, segundo e terceiro termos 
aditivos ao contrato CV/AT - 3456/2018, conforme previsto na Cláusula Se-
gunda e Cláusula Décima Terceira. Importância segurada de R$ 9.465.000,00. 
De 20/12/2019 a 30/06/2023. Apólice 51750015231 = O objeto deste seguro 
é garantir ao segurado “Agência Nacional de Energia Elétrica”, até o valor 
fixado na apólice, de eventuais prejuízos que possa sofrer decorrentes do 
inadimplemento do tomador “EOL Maral I SPE S.A.” relacionadas às suas 
obrigações de agente de geração em Ambiente de Contratação Livre. Impor-
tância segurada de R$ 7.810.000,00. De 01/02/2020 a 22/10/2021. b) Seguro 
de Responsabilidade Civil: Apólice 1519195845: O objeto deste seguro é 
garantir ao co-segurado “EOL Maral I SPE S.A.” até o valor fixado na apóli-
ce, de eventuais prejuízos que possa sofrer decorrentes de responsabilidade 
civil geral, com a importância segurada de R$ 7.500.000,00, a partir de 
09/12/2019 a 11/06/2021. c) Seguro de Riscos de Engenharia: Apólice 
01679188656 = O objeto deste seguro é garantir ao co-segurado “EOL Maral 
I SPE S.A.”, até o valor fixado na apólice, de eventuais prejuízos que possa 
sofrer decorrentes dos riscos de engenharia, com a importância segurada de 
R$ 291.840.875,96, a partir de 01/12/2019 a 11/06/2021. 19. CPC 06 (R2) - 
Operações de arrendamento mercantil: O CPC 06 (R2) foi emitido em 
dezembro de 2017 e substitui a CPC 06 Operações de arrendamento mercan-
til. O CPC 06 estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, 
apresentação e evidenciação de arrendamentos e exige que os arrendatários 
contabilizem todos os arrendamentos sob um único modelo no balanço patri-
monial. Essa norma entrou em vigor a partir de 1° de janeiro de 2019. A 
Empresa pode optar por aplicar a norma usando o método de adoção retros-
pectiva integral ou uma abordagem retrospectiva modificada. As disposições 
de transição da norma permitem certas isenções. A  Administração analisou 
os contratos de arrendamento da Companhia e entendeu não estar sujeita a 
aplicação do CPC 06(R2) haja visto que não há preço fixo nos contratos de 
arrendamento de terrenos além de não haver registro de uso se não houver 
pagamentos fixos ou mínimos uma vez que os pagamentos estão condiciona-
dos a função de geração de energia. 20. Eventos Subsequentes: A Adminis-
tração da Companhia avaliou, por ser um fato relevante, nos termos CPC 24, 
a necessidade de projeções e estimativas relacionados aos riscos do CO-
VID-19, e concluiu que até a data de divulgação dessas demonstrações finan-
ceiras, não foram identificados efeitos materiais.

EOL MARAL I SPE S.A.
CNPJ: 33.486.289/0001-50

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Valores expressos em milhares de Reais)
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Sexta fase de “Gênesis” deve estrear no início de julho
Liderada principalmente pelo 

ator Miguel Coelho, a sexta fase da 
novela “Gênesis”, Jacó, tem previsão 
de estreia para o começo de julho. 
No ar, serão cerca de 30 capítulos, 
já com registros de gravações, mas 
tudo ainda muito no começo.

Petrônio Gontijo também 
fará este papel, no entanto, com 
destaque dentro da fase seguinte, a 
última, José.     

Jacó é muito lembrado por 
ser o pai de doze � lhos que 
deram origem às doze tribos de 
Israel. Ele passa quase toda a 
vida competindo com seu irmão 
gêmeo, Esaú(Cirillo Luna), pela 
primogenitura, o direito de herdar 
a aliança com Deus que seu 
pai (Isaque) e seu avô (Abraão) 
� zeram.

A história de Jacó é muito 

calcada na busca a Deus e a si 
mesmo. Ele comete alguns erros 
graves e é obrigado a lidar com 
as consequências de seus atos e 
aprender com eles.

Fugitivo e jurado de morte 
pelo próprio irmão, ele enfrenta 
muitas lutas e decepções em sua 
caminhada. Michelle Batista e 
� ais Melchior também estão na 
sexta fase em papéis importantes. 

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
O “Esquadrão da Moda” chegou 
ao fi m no SBT, mas, curiosamente, 

o site para inscrições permanece 
ativo...A emissora continua 

exibindo reprises aos sábados.     
O “Hora do Faro” deste domingo 
reúne dois fenômenos da música 

que estouraram na internet...
No caso, Tarcísio do Acordeon, 

revelação do forró, e MC Lorenzo, 
um menino que, com a “música 
da motinha”, foi direto para o 
topo de execuções no TikTok.
Vários programas optaram 

por interromper seus trabalhos 
nessas últimas semanas...Porém, 
seguindo uma série de cuidados, o 
SBT mantém as gravações do “Te 
Devo Essa, Brasil”, comandado 
por Dony de Nuccio. O autor 

Daniel Ortiz acompanha de 
Portugal a exibição de “Salve-se 

Quem Puder” na Globo.
 Mesmo com algum tempo de 

estrada nas novelas, Carla Diaz diz 
que se assustou com o tamanho da 

repercussão do “BBB”...

TV ONLINE
O empresário gaúcho Diego 

Gimenez, gestor de carreira de nomes 
como Gabriel O Pensador e Sergio 
Guizé, e dono da DG Agency, estará 
à frente de um novo canal no Rio 
Grande do Sul, a “Sul TV”. Com sua 
programação 100% online, vai focar 
os esforços no entretenimento e em 
programas ao vivo voltados para o 
público jovem.

 
FOCO

Com o � m de “Amor de Mãe”, 
que contou com sua direção, José 
Luiz Villamarim, novo homem forte 
da Teledramaturgia da Globo, passa 
a respirar apenas as diferentes � las 
de novelas. E esse trabalho inclui 
também os novos projetos para as 
23h.

ORDEM NA CASA   
Villamarim vai precisar conversar 

com os autores sobre os efeitos da 
pandemia na ordem de entrada de 
novelas inéditas. Por causa das tantas 
reprises, os roteiristas e seus projetos 
estão sendo empurrados cada vez 
mais. Só para se ter uma ideia, as � las 
das 18h e 21h acumulam mais de 18 

meses de atraso.

UM EXEMPLO
Contratado em julho de 2019, 

para reforçar a faixa das 19h da Globo, 
o autor Gustavo Reiz ainda não sabe 
quando poderá estrear.

Ele estará à frente da comédia 
romântica “Fuzuê”, sob a direção de 
Leonardo Nogueira.

NOVA GRADE
As novidades da programação da 

Rede TV! começam a ser exibidas a 
partir de amanhã, com o reformulado 
“TV Fama”, “Foi Mau”, com Maurício 
Meirelles, e “Desvendando Cozinhas”, 
apresentado por Raul Lemos.

Na terça-feira, o “Me Poupe! 
Show”, com Nathalia Arcuri.

PREOCUPAÇÃO
Há uma preocupação na 

Globo em relação a esse festival de 
paralisações que envolve as gravações 
de “Nos Tempos do Imperador”, 
novela na � la das 18h, desde o 
seu início. Teme-se que isso possa 
prejudicar o conteúdo da história.   

BOA VIZINHANÇA

JOÃO COTTA

PROMETE
O elenco da “Super Dança dos 
Famosos”, que começa em maio 
no “Domingão”, apresentará 
um nível bastante elevado. Além 
de Paolla Oliveira e Christiane 
Torloni, Viviane Araújo também 
foi procurada.
Mas ainda precisa conciliar com 
as gravações de novas séries.    
Viviane também está na reprise 
de “Império”.

HORÓSCOPO

CRUZADAS

Diminua a velocidade e o estresse mental com mais 
horas de sono, relaxamento e meditação. Notícias 
comoventes trarão empatia e compaixão. Ajuda aos 
mais vulneráveis se tornará possível, somando esforços 
com amigos e grupos solidários. 

O compromisso assumido nos relacionamentos, 
com os fi lhos, parceiros profi ssionais, ou par, servirão 
de motivação para disciplinar a rotina, cuidar 
adequadamente da saúde, aumentar a produtividade no 
trabalho e confi ança no futuro. 

Amplie a colaboração com a equipe e com grupos de 
apoio aos mais vulneráveis. Lua e Netuno incentivarão 
envolvimento com causas sociais. Empatia nas 
interações e histórias de superação marcarão o dia. 
Busque respostas dentro de você e fi rme valores.

Conversas adquirirão tom mais profundo no amor. 
A semana terminará com fortes emoções e clima 
mágico na vida íntima. A passagem da Lua por Netuno 
amplifi cará os sentimentos e a criatividade. Anote ideias 
que poderão se transformar em novos projetos.

O dia trará projeção profi ssional e maior proximidade 
com a missão. Visualize onde quer chegar e parta para a 
ação. Atividades de grupo ganharão impulso. Aprofunde 
amizades e escolha seu time. Hora de posicionar nas 
relações e nas redes e defender valores éticos. 

Pressões fi nanceiras darão uma pausa. Encerre a 
semana com bons resultados e maior tranquilidade 
na vida familiar. Conversas apaziguadoras darão 
mais segurança nos relacionamentos. Apoie os fi lhos, 
impulsione novas parcerias e crie soluções. 

Mudanças na maneira de se relacionar favorecerão a 
carreira e a reputação. Hora de escolhas importantes e 
de decisões de vida. Invista no seu futuro e segurança. 
Vários planetas sinalizam sucesso, visibilidade e 
crescimento profi ssional. 

Netuno e Lua imprimirão emoção nas palavras e 
comunicações de hoje. Talvez você se comova com 
um presente, declaração de amor ou ação solidária 
recebida. Momento de fortalecer laços afetivos e somar 
forças com a família. 

Mudanças na rotina, vida íntima e lifestyle serão os 
assuntos em destaque, hoje. Aproveite a passagem da 
Lua por Netuno para dar um mergulho nos sentimentos, 
visualizar soluções e encontrar respostas existenciais. 

Encontre as palavras certas para resolver um assunto 
delicado. Valores afetivos e sentimentos falarão 
mais alto que a razão. Doe a quem precisa. Ações 
solidárias farão bem ao coração e à alma. Mudanças 
acontecerão de dentro para fora. 

Muita emoção e carinho nas interações de hoje. 
A passagem da Lua por Netuno amplifi cará a 
sensibilidade e intensifi cará o amor. Sentimentos 
transbordarão. Fortaleça vínculos importantes em sua 
vida e aprofunde o tom das conversas. 

A passagem da Lua por seu signo por Netuno, seu 
planeta regente, tornará o dia especial. Emoções 
amplifi cadas aumentarão ainda mais a união e parceria 
no amor. Talvez você se afaste de uma amizade ou 
grupo por divergência de valores. 

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12) 

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)
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Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Valores expressos em milhares de Reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional: EOL Maral II SPE S.A. (“Companhia”) é uma 
sociedade por ações de capital fechado que se rege pelo Estatuto Social e 
pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Sediada em Areia 
Branca, no Estado do Rio Grande do Norte, foi constituída em 03/04/2019, e 
seu foro jurídico na comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. A 
Companhia tem por objeto social a geração de energia elétrica de fonte eólica 
e, em razão da atividade exercida, integram o objeto social da Companhia 
todas as ações necessárias à estruturação, ao desenvolvimento, à implantação 
e à exploração do parque eólico denominado “EOL Filgueira II”, com potên-
cia instalada de 45 (quarenta e cinco) MW. 2. Resumo das Principais Polí-
ticas Contábeis: 2.1. Declaração de conformidade: As principais políticas 
contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão 
definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos 
exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma. 2.2. Base de 
elaboração: As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo 
apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC). Sua preparação requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e 
também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia 
no processo de aplicação das políticas contábeis. A emissão destas demons-
trações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 10/03/2021. 2.3. Con-
versão de moeda estrangeira: a) Moeda funcional e moeda de apresenta-
ção: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados de 
acordo com a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa 
atua (moeda funcional). As demonstrações financeiras estão apresentadas em 
Reais, que é a moeda funcional e de apresentação da Companhia. b) Opera-
ções e saldos: As operações com moedas estrangeiras são convertidas em 
moeda funcional com base nas taxas de câmbio vigentes nas datas das tran-
sações. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas tran-
sações e da conversão dos ativos e passivos monetários denominados em 
moeda estrangeira pelas taxas de câmbio no final do exercício são reconheci-
dos na demonstração do resultado. Os ganhos e as perdas cambiais são  
apresentados na demonstração do resultado como receita ou despesa  
financeira, quando aplicável. 2.4. Classificação circulante e não circulante:  
Os ativos e passivos no balanço patrimonial são classificados como circulan-
te quando mantidos principalmente para negociação e quando se espera rea-
lizá-los dentro de 12 meses após o período de divulgação. Os demais ativos e 
passivos são classificados como não circulantes. Os ativos e passivos fiscais 
diferidos são classificados no ativo e passivo não circulante, quando aplicá-
vel. 2.5. Caixa e equivalente de caixa: Caixa e equivalentes de caixa in-
cluem dinheiro em caixa, depósito bancário, outros investimentos de curto 
prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses (com 
risco insignificante de mudança de valor) e saldos em contas garantidas. 2.6. 
Instrumentos financeiros: a) Concentração de risco de crédito: Os instru-
mentos financeiros que potencialmente sujeitam a Companhia a concentra-
ções de risco de crédito consistem primariamente em caixa e equivalentes de 
caixa e contas a receber. A Companhia mantém contas-correntes bancárias 
com instituições financeiras aprovadas pela Administração de acordo com 
critérios objetivos para diversificação de riscos de crédito. b) Valor contábil 
e valor justo dos instrumentos financeiros: Os valores contábeis dos instru-
mentos financeiros da Companhia em 31/12/2020 e de 2019 representam o 
custo amortizado, e os valores contabilizados aproximam-se dos valores de 
mercado. A Companhia não opera com instrumentos financeiros derivativos 
nem com instrumentos de riscos semelhantes. Os ativos e passivos financei-
ros da Companhia são caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, em-
préstimos e fornecedores. c) Compensação de Instrumentos financeiros: Os 
ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado 
no balanço patrimonial quando, e somente quando, haja o direito legal de 
compensar os valores e a Companhia tenha intenção de liquidar em uma base 
líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 2.7. Imo-
bilizado: O imobilizado está demonstrado ao valor de custo, deduzido de 
depreciação e perdas por redução ao valor recuperável acumulado. 2.8. Pro-
visões para perdas por impairment em ativos não financeiros, exceto es-
toques: Os ativos sujeitos à depreciação ou amortização são revisados anual-
mente para verificação do valor recuperável. Quando houver indício de perda 
do valor recuperável (impairment), o valor contábil do ativo (ou unidade ge-
radora de caixa a qual o ativo tenha sido alocado) é testado. Uma perda é re-
conhecida pelo valor em que o valor contábil do ativo exceda seu valor recu-
perável. Para os exercícios findos em 31/12/2020 e de 2019, a empresa não 
teve indícios de perda do valor recuperável. 2.9. Empréstimos: São inicial-
mente reconhecidos pelo valor da transação e subsequentemente demonstra-
dos pelo custo amortizado e as despesas com juros são reconhecidas com 
base no método da taxa de juros efetiva ao longo prazo do empréstimo de tal 
forma que na data do vencimento o saldo contábil corresponde ao valor devi-
do. Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que 
a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passi-
vo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço e os juros são reconhe-
cidos como parte integrante do ativo qualificável até o período em que este 
ativo esteja disponível para operar. 2.10. Fornecedores: As contas a pagar 
aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da 
taxa de juros efetiva, quando aplicável. 2.11. Provisões: São reconhecidas 
quando: a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como 
resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja 
necessária para liquidar a obrigação; e o valor possa ser estimado com segu-
rança. 2.12. Reconhecimento de receita: A receita compreende o valor justo 
da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos e 
serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresen-
tada líquida de impostos, devoluções, abatimentos e descontos, quando  

aplicável. A Companhia reconhece a receita quando: o valor da receita pode 
ser mensurado com segurança; é provável que benefícios econômicos futuros 
fluam para a entidade e critérios específicos tenham sido atendidos para cada 
uma das atividades da Companhia, conforme descrição a seguir: a) Receita 
de juros: A receita de juros de um ativo financeiro é reconhecida quando for 
provável que os benefícios econômicos futuros deverão fluir para a Compa-
nhia e o valor da receita possa ser mensurado com confiabilidade. A receita 
de juros é reconhecida pelo método linear com base no tempo e na taxa de 
juros efetiva sobre o montante do principal em aberto, sendo a taxa de juros 
efetiva aquela que desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros 
estimados durante a vida estimada do ativo financeiro em relação ao valor 
contábil líquido inicial desse ativo. 2.13. Tributação: O IR da Pessoa Jurídi-
ca e a CS sobre o Lucro Líquido são calculados conforme normas estabeleci-
das para apuração do Lucro Presumido. O IR é computado com presunção de 
32% sobre a receita de prestação de serviços e 8% sobre a receita de venda, 
em geral acrescido das demais receitas, pela alíquota de 15% e do adicional 
de 10% quando a base de cálculo exceder R$ 60.000,00 no trimestre, enquan-
to que a CS é computada com presunção de 32% sobre a receita de prestação 
de serviços e 12% sobre a receita de venda, em geral acrescida das demais 
receitas, pela alíquota de 9%, reconhecidas pelo regime de caixa. 2.14. Ajus-
te a valor presente: Os ativos e passivos monetários circulantes, quando re-
levantes, e os ativos e passivos de longo prazo, são ajustados ao seu valor 
presente. O ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os 
fluxos de caixa contratuais e a respectiva taxa de juros, explícita ou implícita. 
Os juros embutidos nas receitas, despesas e custos associados a referidos 
ativos e passivos são ajustados para o apropriado reconhecimento em confor-
midade com o regime de competência. A constituição do ajuste a valor pre-
sente é registrada nas rubricas, sujeitas a aplicação da norma, e tem como 
contrapartida a rubrica “resultado financeiro”. A Companhia avaliou se os 
ativos e passivos monetários de curto e longo prazo estão sujeitos à avaliação 
a valor presente, e considerando a imaterialidade conclui que não há ativos e 
passivos que devam ser ajustados ao valor presente. 2.15. Continuidade: As 
demonstrações financeiras foram elaboradas no curso normal dos negócios. 
A Administração efetua uma avaliação da capacidade da Companhia  
de dar continuidade às suas atividades durante a elaboração das demonstra-
ções contábeis. A Companhia está adimplente em relação às cláusulas  
de dívidas na data da emissão dessas demonstrações contábeis e a Adminis-
tração não identificou nenhuma incerteza relevante sobre a capacidade da 
Companhia de dar continuidade às suas atividades nos próximos 12 meses.  
3. Caixa e Equivalentes de Caixa: Os saldos de caixa e equivalentes de 
caixa são demonstrados a seguir: 2020 2019
Bancos 12 2.639
Aplicações financeiras 25.408 –

25.419 2.639
As aplicações financeiras são de renda fixa, mantidas com instituições finan-
ceiras de primeira linha, e podem ser resgatadas a qualquer tempo, de acordo 
com as necessidades de capital de giro da Companhia. Essas aplicações fi-
nanceiras referem-se substancialmente a Certificados de Depósito Bancário 
(CDB), indexadas a uma taxa de mercado com base em uma variação percen-
tual de 100% e 101% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). O 
Caixa restrito, mantido junto ao Banco do Nordeste, é cedido fiduciariamen-
te no âmbito do Contrato de Financiamento de Longo firmado junto ao Banco 
do Nordeste. 4. Contas a receber: O saldo do Contas a receber é 
demonstrado a seguir: 2020 2019
Antonio Ricardo Kalazans 3 3

3 3
5. Adiantamentos e despesas antecipadas: Os saldos dos adiantamentos a 
fornecedores são demonstrados a seguir: 2020 2019
Adiantamentos a fornecedores 31.915 21.030
Prêmio de seguros 110 217

32.025 21.247
6. Imobilizado: A composição do imobilizado é demonstrada abaixo:

Saldo Aqui- Depreciação Saldo
em 2019 sição Acumulada em 2020

Serviços de construção civil 872 15.368 – 16.240
Máquinas e equipamentos
  em andamento – 13.083 – 13.083
Custo do empréstimo 574 2.433 3.007

1.446 30.884 – 32.330
Custo 1.446 30.884 – 32.330
Depreciação – – – –

1.446 30.884 – 32.330
O imobilizado em curso está registrado ao custo de construção incorrido até 
a data do balanço acrescido da parcela de gastos da administração central e 
dos gastos diretos com pessoal e mão de obra de terceiros relacionados ao 
projeto. Os encargos financeiros sobre as debêntures emitidas pela holding 
para financiar a execução do projeto são reconhecidos como parte integrante 
do ativo qualificável até o período em que este ativo esteja disponível para 
operar. 7. Intangível: A composição do intangível é  demonstrada abaixo:

Saldo Aqui- Amortização Saldo
em 2019 sição Acumulada Transf. em 2020

Software ou programas
  de computador 1.482 21 – (1.482) 21
Eol Maral II SPe S.A. 4.336 – – 1.482 5.818
(–) Software ou programas
 de computador – – (1) – (1)

5.818 21 (1) – 5.838
Custo 5.818 21 – – 5.839
Amortização – – (1) – (1)

5.818 21 (1) – 5.838
O intangível da Companhia é composto por contratos de venda de energia 
assinados no ambiente de contratação livre - ACL e o prazo de amortização 
está definido conforme vigência destes contratos, iniciando-se em 
01/01/2022. 

8. Endividamento: 2020 2019
Financiamento a curto prazo - Sistema Financeiro Nacional 26.197 –
Juros incorridos 918 –
(–) Custo Emissão Da Dívida (1.054) –
Prêmio Na Emissão De Debêntures 27.350 –
Circulante 26.061 –
Não Circulante 27.350 –
(a) Debêntures da Maral II: Através da Escritura da Primeira Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia 
Real e Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, 
com Esforços Restritos, da EOL Maral SPE II S.A. (“Escritura de Emissão da 
Maral II”), a companhia emitiu R$ 46.000.000,00 em debêntures, que foram 
integralizadas no dia 29/04/2020. A finalidade das debêntures é arcar com 
parte dos custos de implantação da Central Eólica enquanto não é desembol-
sada a dívida de longo prazo, detalhada no item b. As garantias reais que su-
portam a emissão estão descritas no Instrumento Particular de Alienação Fi-
duciária de Ações e outras avenças, no Instrumento Particular de Alienação 
Fiduciária de Equipamentos e outras avanças e no Instrumento Particular de 
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças. Todos os docu-
mentos mencionados são assinados entre EOL Maral I SPE S.A., EOL Maral 
II SPE S.A., Pentágono S.A. distribuidora de títulos e valores mobiliários, 
Banco do Brasil S.A., Banco Santander S.A. e Banco Sumitomo Mitsui Bra-
sileiro S.A.. As debêntures também são suportadas pelo Instrumento Particu-
lar de Investimento e Outras Avenças, firmado entre a Total Eren S.A., Eren 
Maral Participações S.A., EOL Maral I SPE S.A., EOL Maral II SPE S.A., 
Pentágono S.A. distribuidora de títulos e valores mobiliários, Banco do Bra-
sil S.A., Banco Santander S.A. e Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A.. As 
debêntures tem data de vencimento em 20/09/2021, quando devem ser total-
mente liquidadas. a.1 Principais covenants: A amortização das debêntures 
está vinculada ao desembolso da dívida de longo prazo, detalhada no item b. 
Segundo a cláusula 5.15 da Escritura de Emissão da EOL Maral II, caso a 
qualquer momento, após o desembolso de quaisquer valores do financiamen-
to de longo prazo, os valores não desembolsados (do financiamento de longo 
prazo) sejam iguais ou inferiores a 110% do valor nominal das debêntures, os 
recursos desembolsados do financiamento de longo prazo devem ser utiliza-
dos para amortizar antecipadamente as debêntures. No ano de 2020 ocorreu 
uma amortização antecipada facultativa de 41,3 % do valor nominal das de-
bêntures e o pagamento dos respectivos juros, sem que o índice de 110% da 
covenant mencionada acima fosse violado. (b) Financiamento FNE BNB 
EOL Maral II: Através do contrato de financiamento com o Banco do Nor-
deste do Brasil, a EOL Maral II garantiu o montante de R$ 76.662.094,00, 
dos quais R$ 26.206.643,19 foram desembolsados no ano de 2020 e o restan-
te está sendo desembolsado no ano de 2021. O empréstimo se encontra em 
fase de carência de juros e principal até fevereiro de 2022 e terá pagamentos 
mensais de juros e principal da dívida até janeiro de 2042. O contrato de fi-
nanciamento é garantido por fianças bancárias emitidas por Banco do Brasil 
S.A., Banco Santander S.A. e Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A.. 9. 
Partes relacionadas: O saldo de contas a pagar de partes relacionadas está 
demonstrado a seguir:
Eren do Brasil Part. e Cons. 2020 2019
 Energia Ltda. - Cost-sharing 354 –

354 –
10. Capital Social: O capital social em 31/12/2020 totalmente subscrito e 
parcialmente integralizado em moeda corrente nacional, no valor de  
R$ 58.970.996,00, está representado por 58.970.996 ações ordinárias, nomi-
nativas e sem valor nominal, ao preço de  emissão de R$ 1 cada.

2020 2019
Eren Maral Participações S.A. 58.971 27.939

58.971 27.939
11. Custos: Os gastos com venda de energia estão detalhados a seguir:

2020 2019
Despesas com folha de pessoal aplicados na produção (7) –
Custos dos bens e serviços produzidos (511) –
Outros custos 9 –

(509) –
12. Despesas Operacionais: A composição das despesas administrativa está 
demonstrada abaixo:

2020 2019
Taxas e impostos (11) –
Despesas com pessoal (23) –
Despesas administrativas (105) (30)
Despesas com comercialização (13) (35)

(141) (65)
13. Resultado Financeiro: A composição do resultado financeiro é 
 demonstrada abaixo:
Receita Financeira 2020 2019
Aplicação financeira 433 –
Despesa financeira
Despesas com juros (24) –
Despesas bancárias (6) (1)

403 (1)
14. Provisão de IR e CS: O valor apurado para o IRPJ e CSLL sobre o lucro 
presumido no período é o demonstrado a seguir:
a) Cálculo do IRPJ: 2020 2019
Receita bruta – –
Receita presumida (12%) – –
Demais receitas 433 -–
Base tributável 433 –
Provisão IR (86) –
Provisão IR (86) –
b) Cálculo do CSLL: 2020 2019
Receita bruta – –
Receita presumida (12%) – –
Demais receitas 433 –
Base tributável 433 –
Provisão CSLL (38) –
Provisão CSLL (38) –

Balanço Patrimonial Notas 2020 2019
Ativo/Circulante 57.513 23.889
Caixa e equivalentes de caixa 3 25.419 2.639
Contas a receber de clientes 4 3 3
Adiantamento e despesas antecipadas 5 32.025 21.247
Partes relacionadas 66 –
Não circulante 38.168 7.264
Imobilizado líquido 6 32.330 1.446
Intangível 7 5.838 5.818
Total do ativo 95.681 31.154

Balanço Patrimonial Notas 2020 2019
Passivo/Circulante 27.499 180
Empréstimos e financiamentos 8 26.061 –
Fornecedores 932 171
Obrigações tributárias 60 9
Partes relacionadas 9 354 –
Outras contas a pagar 92 –
Não circulante 27.350 7
Fornecedores – 7
Debêntures 8 27.350 –
Patrimônio líquido 40.832 30.966
Capital social 10 41.280 31.032
Resultado acumulado (448) (66)
Total do passivo e do patrimônio líquido 95.681 31.154

Demonstração do Resultado Nota 2020 2019
Receita operacional líquida – –
Custo das vendas e serviços 11 (509) –
Lucro bruto (509) –
(+/–) Despesas e receitas operacionais
Despesas administrativas, comerciais e gerais 12 (152) (65)
Ganho ou perda com equivalência patrimonial – –
(=) Resultado operacional (661) (65)
(+/–) Despesas e receitas financeiras
Despesas financeiras 13 (30) (1)
Receitas financeiras 13 433 –
(=) Resultado antes dos impostos (258) (66)
(+/–) Provisão para impostos
IR e CS corrente 14 (124) –
(=) Resultado do exercício (382) (66)Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Capital  
social

Capital a  
integralizar

Resultados  
acumulados Total

Saldos em 31/12/2019 58.971 (27.939) (66) 30.966
Pagamento de Capital – 10.248 – 10.248
Resultado do exercício – – (382) (382)
Saldos em 31/12/2020 58.971 (17.691) (448) 40.832

Demonstração dos Fluxos de Caixa 2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício (382) (66)
Variação nos ativos e passivos
Redução (aumento) em contas a receber – (3)
Redução (aumento) em outros créditos (10.777) (21.247)
Aumento (redução) em fornecedores 760 172
Aumento (redução) em obrigações tributárias 52 9
Aumento (redução) em outras contas a pagar 438 –
Fluxo de caixa líquido proveniente 
 das atividades operacionais (9.909) (21.136)
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (30.884) (7.264)
Aquisição de intangível (20) –
Fluxo de caixa líquido proveniente das 
 ativ. de investimento (30.904) (7.264)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Empréstimos e financiamentos tomados 53.345 7
Aumento de capital 10.248 31.032
Fluxo de caixa líquido proveniente das
  ativ. de financiamento 63.593 31.039
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 22.780 2.639
No início do exercício 2.639 –
No fim do exercício 25.419 2.639
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 22.780 2.639

15. Contingências: A Sociedade, consubstanciada na opinião dos seus  
consultores jurídicos internos e externos, não possui nenhuma contingência 
classificada como provável ou possível, para provisionamento ou divulga-
ção. 16. Instrumentos Financeiros e Gestão de Riscos: O valor justo dos 
principais ativos e passivos financeiros da Companhia foram determinados 
por meio de informações disponíveis no mercado. Os principais instrumentos 
financeiros da Companhia são: • Caixa e equivalentes de caixa - está apresen-
tado ao seu valor contábil, o qual administração entende ser equivalente ao 
seu valor justo; • Demais contas a receber e a pagar - são classificados como 
mantidos até o vencimento, e estão registrados pelos seus valores originais, 
acrescidos de atualização monetária quando aplicável. Não existem opera-
ções com instrumentos financeiros derivativos em 30/06/2020. a) Gestão de 
risco de capital: Para continuar com suas atividades e, simultaneamente, 
maximizar o retorno de seus sócios, a Companhia gerencia seu capital através 
da otimização do balanço entre empréstimo e capital. b) Gestão do risco de 
liquidez: A Companhia gerencia seu risco de liquidez através da gestão de 
suas reservas, fundos bancários e empréstimos e monitora continuamente 
seus fluxos de caixa através do contraste entre as projeções e os fluxos de 
caixa correntes para ajustar o vencimento de ativos e passivos financeiros.  
c) Risco de crédito: O risco de crédito é decorrente, principalmente, do caixa 
e equivalentes de caixa. A Companhia normalmente opera junto a bancos de 
primeira linha e, portanto, não considera que o risco de crédito seja substan-
cial. d) Risco de taxa de juros: Para satisfazer suas necessidades de investi-
mento, a Companhia contraiu empréstimos com taxas de juros fixas e inde-
xadas ao CDI, cuja eventuais flutuações são monitoradas pela Administração. 
17. Cobertura de Seguros: A Companhia mantém apólices de seguro con-
tratadas junto a algumas das principais seguradoras do país que foram defini-
das por orientação de especialistas e levam em consideração a natureza e o 
grau de risco envolvido. Em 31/12/2019, a Companhia possuía cobertura de 
seguros conforme descrito abaixo: a) Seguro garantia para construção, 
fornecimento ou prestação de serviços: Apólice 51760002459 = O objeto 
deste seguro é garantir ao segurado “CEMIG Geração e Transmissão S.A.”, 
até o valor fixado na apólice, de eventuais prejuízos que possa sofrer decor-
rentes do inadimplemento do tomador “EOL Maral II SPE S.A.”, Garantia de 
indenização, até o valor fixado na Apólice, referente às obrigações assumidas 
do Empreendimento Eol Maral II no Contrato de Compra e Venda de energia 
Incentivada nº PD GT 221/2018 - CV/AT 3456/2018, e Minuta de Terceiro 
Termo Aditivo conforme previsto na Cláusula Segunda e Cláusula Décima 
Terceira - alínea a) do referido Contrato. Importância segurada de  
R$ 1.348.000,00 (um milhão, trezentos e quarenta e oito mil reais).  
De 29/11/2019 a 18/06/2020. Apólice 51760002505 = O objeto deste seguro 
é garantir ao segurado “CEMIG Geração e Transmissão S.A.”, até o valor 
fixado na apólice, de eventuais prejuízos que possa sofrer decorrentes do 
inadimplemento do tomador “EOL Maral II SPE S.A.”, Garantia de indeni-
zação, até o valor fixado na Apólice, referente às obrigações assumidas do 
Empreendimento Eol Maral I no Contrato de Compra e Venda de energia 
Incentivada nº PD GT 221/2018 - CV/AT - 3456/2018, bem como às obriga-
ções assumidas nos respectivos primeiro, segundo e terceiro termos aditivos 
ao contrato CV/AT - 3456/2018, conforme previsto na Cláusula Segunda e 
Cláusula Décima Terceira. Importância segurada de R$ 6.740.000,00 (seis 
milhões, setecentos e quarenta mil reais). De 20/12/2019 a 30/06/2023. Apó-
lice 51750015232 = O objeto deste seguro é garantir ao segurado “Agência 
Nacional de Energia Elétrica”, até o valor fixado na apólice, de eventuais 
prejuízos que possa sofrer decorrentes do inadimplemento do tomador “EOL 
Maral II SPE S.A.” relacionadas às suas obrigações de agente de geração em 
Ambiente de Contratação Livre. Importância segurada de R$ 5.680.000,00 
(cinco milhões, seiscentos e oitenta mil reais). De 01/02/2020 a 22/10/2021. 
b) Seguro de Responsabilidade Civil: Apólice 1519195845: O objetivo 
deste seguro é garantir ao co-segurado “EOL Maral I SPE S.A.” até o valor 
fixado na apólice, de eventuais prejuízos que possa sofrer decorrentes de 
responsabilidade civil geral, com a importância segurada de R$ 7.500.000,00, 
a partir de 09/12/2019 a 11/06/2021. c) Seguro de Riscos de Engenharia: 
Apólice 01679188656 = O objeto deste seguro é garantir ao co-segurado 
“EOL Maral II SPE S.A.”, até o valor fixado na apólice, de eventuais prejuí-
zos que possa sofrer decorrentes dos riscos de engenharia, com a importância 
segurada de R$ 291.840.875,96, a partir de 01/12/2019 a 11/06/2021.  
18. CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil: O CPC 06 (R2) 
foi emitido em dezembro de 2017 e substitui a CPC 06 Operações de arren-
damento mercantil. O CPC 06 estabelece os princípios para o reconhecimen-
to, mensuração, apresentação e evidenciação de arrendamentos e exige que 
os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos sob um único modelo 
no balanço patrimonial. Essa norma entrou em vigor a partir de 1º/01/2019. 
A Empresa pode optar por aplicar a norma usando o método de adoção retros-
pectiva integral ou uma abordagem retrospectiva modificada. As disposições 
de transição da norma permitem certas isenções. A Administração analisou os 
contratos de arrendamento da Companhia e entendeu não estar sujeita a apli-
cação do CPC 06(R2) aja visto que não há preço fixo nos contratos de arren-
damento de terrenos além de não haver registro de uso se não houver paga-
mentos fixos ou mínimos uma vez que os pagamentos estão condicionados a 
função de geração de energia. 19. Eventos Subsequentes: A Administração 
da Companhia avaliou, por ser um fato relevante, nos termos CPC 24, a ne-
cessidade de projeções e estimativas relacionados aos riscos da COVID-19, e 
concluiu que até a data de divulgação dessas demonstrações financeiras, não 
foram identificados efeitos materiais.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores e Acionistas da EOL Maral II SPE S.A. - São Paulo - 
SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da EOL Maral II 
SPE S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as 
demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da EOL 
Maral II SPE S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 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. Outras informações que 
acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A 
administração da Companhia é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as 

demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria 
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base 
no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a 
relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da 
governança 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. Os responsáveis pela governança da Companhia 
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações financeiras. 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 uma 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. Obtemos entendimento dos controles 
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. 

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil 
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe uma 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 os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos. São Paulo, 30 de Março de 2021. RSM ACAL 
Auditores Independentes S/S - CRC-RJ- 4080/O-9; Cláudio Silva Foch - 
Sócio - CRC-SP: 1RJ 102.455/O-4 “S” SP.
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5ª RODADA

PEDRO VITORINO

O ABC enfrenta o Bahia neste 
sábado 10, no Estádio Pituaçu, 
em Salvador (BA), pela última 

rodada da fase de grupos da Copa Nor-
deste. Após o frustrante empate em 
casa contra a equipe do 4 de Julho (PI), 
só a vitória garante a equipe potiguar 
na próxima etapa do torneio regional.

Nos sete jogos disputados na 
competição, o time potiguar venceu 
apenas duas partidas, ambas jogando 
como visitante — Santa Cruz (1 a 0) e 
Treze (2 a 1). No Estádio Frasqueirão, 
em casa, foram quatro jogos e quatro 
empates.

Hoje, ABC está  com 10 pontos no 
Grupo B do torneio, a mesma pontu-
ação de Altos e CSA. Altos tem vanta-
gem por ter três vitórias. O alvinegro 
precisa vencer e ainda torcer pelo 
tropeço de dos sadversários diretos. 
Para o desafio, o técnico Sílvio Criciú-
ma relacionou 19 atletas para o jogo. O 

treinador abecedista segue sem contar 
com o zagueiro Ramon Baiano, ainda 
em recuperação, e não terá o meia 
Denner, que vai intensificando os tra-
balhos físicos.

Com 10 pontos, o Bahia ocupa a 
terceira colocação do grupo A e de-
pende apenas das próprias forças para 
avançar às quartas de final. O tricolor 
se garante na próxima fase com até 
com derrota, desde que Treze e Con-
fiança não vençam seus jogos.

ABC precisa derrotar Bahia para 
seguir vivo na Copa do Nordeste
DECISÃO | Alvinegro precisa vencer o Bahia neste sábado 10, no Estádio Pituaçu, em Salvador (BA), para continuar vivo na competição regional. Potiguares ainda têm de torcer por 
tropeços de Altos e CSA. Nos sete jogos disputados na competição, a equipe potiguar venceu apenas duas partidas, ambas como visitante e empatou os quatro jogos dentro de casa

ABC não terá o zagueiro Ramon Baiano, ainda em recuperação, nem terá também o meia Denner, que segue intensificando os trabalhos físicos

4
é o número de empates do ABC 

pela Copa do Nordeste


