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APRESENTAÇÃO

O Centro da Memória da Eletricidade no Brasil – MEMÓRIA DA ELETRICIDADE tem
o prazer de apresentar a seguir seu Relatório Anual 2010, que tem como principal
objetivo prestar contas sobre o andamento de todos os projetos e atividades técnicas
desenvolvidas pela instituição ao longo do exercício e, como princípio, oferecer a
transparência necessária à gestão dos recursos destinados à instituição por suas
empresas instituidoras e mantenedoras.
A transparência nas informações é um dos fatores que sustentam a credibilidade da
instituição, seu maior patrimônio. Não poderia ser de outra maneira, uma vez que a
MEMÓRIA DA ELETRICIDADE foi constituída por um grupo de importantes empresas do
setor de energia elétrica com o objetivo de apoiar e desenvolver projetos de pesquisa
e atividades de tratamento de acervos históricos, além de promover a implementação
de políticas de recuperação, conservação e salvaguarda das informações necessárias
para a construção de parcela significativa da história de um dos principais segmentos
da infraestrutura nacional.
Dessa forma, em cumprimento à sua missão e às atribuições impostas por seu
estatuto, a MEMÓRIA DA ELETRICIDADE organizou suas atividades técnicas, financeiras
e administrativas nos cinco programas de trabalho apresentados neste relatório, que
privilegiaram os estudos e debates sobre temáticas de amplo interesse, amparados nas
diretrizes fornecidas por seus conselhos de Administração e Consultivo.

MARIO FERNANDO DE MELO SANTOS
Presidente

PROGRAMAS E PROJETOS
PROGRAMA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL
A cargo da Coordenadoria do Centro
de Referência, este programa de
trabalho é composto por atividades e
projetos que têm como objetivo definir
metodologias e assessorar, tecnicamente,
a preservação, organização e
recuperação das informações contidas
no acervo histórico institucional
e das empresas concessionárias
do setor de energia elétrica.
V Engedi
Em 2010, a MEMÓRIA DA ELETRICIDADE
organizou, em parceria com a Eletrobras
Eletronuclear, o V Encontro Nacional de
Gestão de Documentos e Informações
do Setor Elétrico (V Engedi). O evento,
realizado no mês de novembro, contou
com a participação de representantes
de 29 empresas concessionárias,
que tiveram a oportunidade de ouvir
as palestras da técnica do Arquivo
Nacional, Claudia Carvalho Masset
Lacombe Rocha, do Superintendente
de Gestão Técnica da Informação
da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), Ubiratan Bartolomeu
Pickrodt Soares, e do presidente do
Instituto Nacional de Tecnologia da
Informação (ITI), Renato da Silveira
Martini. O evento teve como objetivo
específico a promoção do nivelamento

técnico dos profissionais responsáveis
pelo gerenciamento de acervos
arquivísticos gerados e acumulados
pelo setor elétrico e o alinhamento
de métodos de trabalho diversos.
Tratamento do acervo institucional
As atividades de tratamento do
acervo histórico da instituição,
constituído por seus segmentos
arquivístico, iconográfico, filmográfico,
fonográfico e bibliográfico, este
último pertencente à Biblioteca Léo
Amaral Penna, são permanentes.
O valioso acervo institucional conta,
atualmente, com 9.245 unidades já
tratadas e referenciadas, sendo: 1.350
registros arquivísticos; 1.100 registros
iconográficos;110 registros filmográficos;
278 depoimentos com cerca de 500
horas de registros fonográficos; e 6.407
títulos bibliográficos.
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PROGRAMA PESQUISA HISTÓRICA
Este programa, a cargo da
Coordenadoria de Pesquisa, tem como
objetivo principal o planejamento e
a execução de projetos de pesquisa
histórica e de levantamentos de dados
sobre a trajetória do setor de energia
elétrica brasileiro, gerando livros,
monografias, artigos e documentos
de difusão do conhecimento.

No exercício, a equipe responsável
pelo projeto concluiu a pesquisa
de conteúdo, realizada em relatos
disponíveis de viajantes e cronistas ao
longo do tempo, entre outras fontes,
e iniciou as etapas de produção de
textos e de pesquisa iconográfica.
O lançamento da publicação está previsto
para o segundo semestre de 2011.

O rio Tocantins no olhar
dos viajantes: paisagem,
território e energia elétrica

Universalização da energia
elétrica no Brasil

A MEMÓRIA DA ELETRICIDADE
desenvolveu, contando com o apoio
de Furnas, Eletronorte, CPFL Energia,
Tractebel Energia e Consórcio Estreito
Energia (Ceste) as etapas iniciais do
projeto de pesquisa O rio Tocantins no
olhar dos viajantes: paisagem, território
e energia elétrica, que resultará no
primeiro volume de uma série de
publicações abordando os rios da região
amazônica, onde se situam importantes
empreendimentos hidrelétricos e suas
principais linhas de transmissão.
Este primeiro volume apresentará ao
público um painel de informações sobre
a área estudada, em seus múltiplos
aspectos: populacionais, econômicos,
históricos, geográficos, culturais, etc.

Com o objetivo de inaugurar os
estudos sobre as políticas e programas
de eletrificação implementados no
Brasil, a partir da década de 1950,
para assegurar o atendimento de
comunidades isoladas e de baixa renda,
a MEMÓRIA DA ELETRICIDADE propôs
aos seus conselhos de Administração e
Consultivo o desenvolvimento de projeto
que destacasse o acesso aos serviços de
energia elétrica como fator básico para o
desenvolvimento justo e equilibrado da
sociedade brasileira. No exercício, foram
iniciados os primeiros estudos para a
conceituação e definição dos recortes
regionais e temporais que nortearão
o conteúdo dos resultados a serem
alcançados pelo projeto denominado
preliminarmente de Universalização
da energia elétrica no Brasil.
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PROGRAMA HISTÓRIA ORAL
O programa de História Oral,
desenvolvido no âmbito da Coordenadoria
de Pesquisa, procura coletar depoimentos
de personalidades relevantes que possam
se tornar instrumentos de apoio à
pesquisa, ampliando e complementando
o quadro de referências sobre o
desenvolvimento da geração, transmissão
e distribuição da energia elétrica no país.
Eletrobras 50 anos
Ao longo do exercício 2010, a MEMÓRIA
DA ELETRICIDADE coletou depoimentos
de ex-dirigentes da Eletrobras sobre a
sua participação na história da empresa,
que completa 50 anos de atividades
em junho de 2012. Foram transcritas
28 horas de gravação dos testemunhos
das seguintes personalidades: Mauro
Moreira, Ronaldo Moreira da Rocha,
Luiz Aníbal de Lima Fernandes, Paulo
Procopiak de Aguiar, Eliseu Resende, Luiz
Carlos Menezes, José Maria Siqueira de
Barros, Norberto de Franco Medeiros,
Masato Yokota, Antonio Sérgio Loureiro,
Ruderico Ferraz Pimentel, Paulo Roberto
Ribeiro Pinto, Firmino Ferreira Sampaio.
No último bimestre a instituição
iniciou o detalhamento do projeto
de Eletrobras 50 anos, prevendo a
coleta de 38 novos testemunhos.

O objetivo é que o conjunto das
entrevistas, reunidas aos depoimentos
que a instituição já abriga em seu
acervo sobre temas como relações
internacionais, operação interligada,
meio ambiente, planejamento, pesquisa
tecnológica, geração, transmissão,
distribuição e conservação de energia,
constitua valiosa matéria-prima para
a elaboração dos produtos sugeridos
pela MEMÓRIA DA ELETRICIDADE em
proposta a ser encaminhada para a
Assessoria de Comunicação e Relação
com a Imprensa (PGC) da empresa
no primeiro trimestre de 2011.
André Jules Balança: depoimento
O projeto de edição do depoimento
inédito do engenheiro francês André Jules
Balança sobre sua trajetória profissional
no Brasil, abrangendo especialmente
sua participação na construção da
usina de Paulo Afonso I, sugerido
pelo engenheiro José Marcondes Brito
de Carvalho, membro do Conselho
Consultivo, foi aprovado em reunião
do Conselho de Administração. Os
trabalhos de preparação da edição foram
iniciados e o lançamento, contando
com o valioso patrocínio da empresa
instituidora Chesf, está previsto para
o primeiro semestre de 2011.
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Trabalhadores
pioneiros

Mario Bhering:
reminiscências de um líder

Em agosto, a MEMÓRIA DA
ELETRICIDADE encaminhou, às suas
instituidoras, solicitação de indicação
de profissionais cujo perfil estivesse de
acordo com o projeto Trabalhadores
Pioneiros, proposto pelo Conselheiro de
Administração da Chesf, Maurício Jorge
Tenório Jatobá e aprovado para o triênio
2010/2012. A proposta, caso o elenco
de profissionais seja definido, é resgatar
a contribuição de técnicos e operários
protagonistas do planejamento, da
construção e da operação de grandes
empreendimentos elétricos nacionais.

Em dezembro, com o apoio
da Eletrobras, a MEMÓRIA DA
ELETRICIDADE publicou o sexto título
resultante do seu programa de História
Oral. Distribuído para as bibliotecas
das concessionárias de energia elétrica,
o livro Mario Bhering: reminiscências
de um líder contem o testemunho,
prestado à instituição em 1988, de um
dos principais dirigentes da empresa,
protagonista de grandes transformações
do setor elétrico brasileiro na segunda
metade do século XX e idealizador da
instituição.
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PROGRAMA EDIÇÕES ESPECIAIS
O programa de trabalho Edições
Especiais, desenvolvido pela
Coordenadoria de Comunicação, tem
como principal atribuição a aproximação
da instituição com o público em
geral. No âmbito deste programa são
desenvolvidos projetos que evidenciam
a interferência da energia elétrica no
cotidiano da população brasileira.
Estrada de Ferro Corcovado: 100
anos de eletrificação
Estrada de Ferro Corcovado: 100 anos
de eletrificação, publicação lançada em
dezembro de 2010 com o patrocínio do
membro instituidor Light, foi mais uma
iniciativa da MEMÓRIA DA ELETRICIDADE
resultante de estudos sobre o impacto
da implantação da indústria da energia
elétrica na vida cotidiana do cidadão
carioca. Tendo como aspecto central
o processo de eletrificação da ferrovia
realizado pela empresa, há exatamente
100 anos, a publicação oferece ao
público geral um passeio por um dos
ícones da paisagem carioca, revelando as
transformações e aspectos da evolução
urbana da cidade do Rio de Janeiro.

Progresso e energia elétrica
nas capitais do Brasil
Ao longo do exercício, a instituição
deu início à pesquisa de conteúdo
para a edição de livro ilustrado que
apresentará ao público infantil e
juvenil a correlação entre os primeiros
usos sistemáticos da energia elétrica
e o desenvolvimento urbano de
diferentes capitais brasileiras, entre
o final do século XIX e a primeira
metade do século XX. O objetivo é
enfatizar o registro dos principais
eventos da indústria da energia
elétrica, especialmente no que diz
respeito aos serviços de iluminação e
transportes, nas cidades de Niterói,
Porto Alegre, Recife e Manaus.
A divulgação dos resultados do projeto
denominado Progresso e energia elétrica
nas capitais do Brasil, prevista para o
último quadrimestre de 2011, foi adiada
para o mesmo período de 2012.
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PROGRAMA IMAGEM INSTITUCIONAL
Este programa de trabalho contempla
projetos digitais gerenciados pela
Coordenadoria de Comunicação e
desenvolvidos com o conteúdo oferecido
pelas pesquisas realizadas no âmbito
dos outros programas de trabalho
da instituição. O programa foi criado
para atender às possibilidades geradas
por novas tecnologias, no que diz
respeito à difusão de informações e à
manutenção do ambiente de intercâmbio
já estabelecido pelos canais digitais das
empresas concessionárias do setor.
Site Institucional
Durante todo o ano de 2010, a MEMÓRIA
DA ELETRICIDADE, em parceria
técnica com a Divisão de Qualidade
e Apoio à Informatização (DAIQ) da
Eletrobras, desenvolveu projeto de
reestruturação do Site Institucional, que
entrará no ar no primeiro trimestre de
2011. Além do conteúdo referente às
atividades e serviços que a instituição
executa, aos produtos que estão à
disposição dos interessados e à Linha
do Tempo, cronologia ilustrada da
trajetória do setor que foi totalmente
remodelada, o novo site oferecerá
aos usuários três novos ambientes.

Em Exposições Virtuais, segmento
conceituado ao longo do exercício, a
instituição veiculará, com novo formato,
imagens, vídeos e textos sobre os
diversos temas já estudados em seus
projetos de pesquisa, com o objetivo
de despertar o interesse do público
em geral. Já o ambiente Almanaque
Energia tem por objetivo o atendimento
às demandas específicas do público
infanto-juvenil, em complementação
às pesquisa escolares. Este ambiente
conterá informações e imagens
inéditas sobre invenções, descobertas
e personagens relacionados à história
da eletricidade no Brasil e no mundo.
Foram iniciados também os estudos
para a implantação do Portal História
Oral que terá como finalidade a
divulgação da transcrição dos cerca de
300 depoimentos que foram coletados
pela Memória da Eletricidade ao longo
de 24 anos de atividades. O portal foi
a solução encontrada para viabilizar,
de forma racional e econômica, a
divulgação desse vasto e relevante
material, que constitui instrumento útil
à pesquisa sobre o desenvolvimento da
produção, transmissão e distribuição
da energia elétrica no país.
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NOVAS DEMANDAS E INICIATIVAS
A MEMÓRIA DA ELETRICIDADE
divulga também, neste relatório, o
andamento de novas demandas e
iniciativas, que não constaram do Plano
de Trabalho 2010, mas que por sua
importância foram desenvolvidas.
3º Seminário Internacional
História e Energia
Com o objetivo de manter o
intercâmbio de informações com
as áreas acadêmica e cultural, no
início do mês de setembro de 2010,
a MEMÓRIA DA ELETRICIDADE se
fez representar no 3º Seminário
Internacional História e Energia:
Memória, informação e sociedade,
organizado pela Fundação Energia
e Saneamento de São Paulo, com
o apoio da Universidade São Paulo
(USP) e da Universidade Estadual
Paulista (Unesp). Na ocasião foram
proferidas as palestras O universo da
indústria elétrica no Brasil: cotidiano
e glorificação, da diretora-executiva
da instituição, Marilza Elizardo Brito,
e A experiência da MEMÓRIA DA
ELETRICIDADE em pesquisa histórica,
da chefe da Coordenadoria de
Pesquisa, Ligia Maria Martins Cabral.

Memória empresarial
No âmbito do programa Pesquisa
Histórica, foram elaboradas três
propostas para o desenvolvimento de
projetos de memória empresarial, cujos
conteúdos, a serem divulgados em
2011, poderiam constituir ferramentas
úteis de gestão estratégica em suas
corporações. A primeira delas, relativa
ao cinquentenário do Ministério de
Minas e Energia (MME); a segunda,
em resposta à solicitação da Eletrobras
Alagoas, relativa ao cinquentenário da
empresa distribuidora; e a terceira,
em resposta à solicitação da Fundação
Eletrobras de Seguridade Social
(Eletros), com a intenção de registrar
40 anos de atuação da entidade.
Espaço Energia Viva
Em atendimento à solicitação
da Eletrobras, a MEMÓRIA DA
ELETRICIDADE realizou, ao longo de
2010, os estudos preliminares para a
implantação de um museu interativo,
provisoriamente denominado Espaço
Energia Viva, a ser implantado no prédio
que será construído no bairro da Lapa,
Rio de Janeiro, para abrigar a holding.
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O objetivo do museu é registrar
e disponibilizar, de forma lúdica e
agradável, os marcos institucionais,
técnicos e legislativos da história
do setor, oferecendo aos visitantes
acesso direto e interativo ao universo
da indústria da eletricidade brasileira
em suas principais etapas: geração,
transmissão e distribuição.

O anteprojeto prevê também áreas
destinadas a disseminar informações
sobre projetos de conservação, meio
ambiente e universalização de energia.
O trabalho foi pensado para funcionar
com ampla interatividade, assim como
outros espaços culturais que vêm se
tornando referência em suas respectivas
áreas, tanto no Brasil como no exterior.

AVALIAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 2010
Projetos e atividades previstas: 11

Adiados
22%

Concluídos: 4
Em desenvolvimento: 3
Adiados: 2

Concluídos
45%

Em desenvolvimento
33%

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os projetos e atividades aprovados no Plano de Trabalho 2010 da MEMÓRIA DA ELETRICIDADE foram desenvolvidos pelas coordenadorias técnicas com a orientação da
Diretoria-Executiva, a colaboração administrativa e financeira da Coordenadoria de
Administração e o inestimável apoio da Eletrobras, principal mantenedora e instituidora
da instituição. Vale ressaltar que a MEMÓRIA DA ELETRICIDADE conta também com a
contribuição de seus conselheiros consultivos e de administração, que se destacam por
seu notório saber e por significativas realizações no campo da energia elétrica ou por
suas iniciativas para a preservação da memória setorial brasileira.
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BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2010 (EM REAIS)
ATIVO

31/12/2010

31/12/2009

731.521
88.049
1.110
280.589
1.925.394
1.999

776.388
72
14.009
280.589
85.952
2.135

3.028.662

1.159.145

109.687
353.667

109.687
307.747

3.492.016

1.576.579

31/12/2010

31/12/2009

4.980
10.665

752.722
2.909
2.188
15.645

757.819

-

103.771

103.771

1.001.702
2.370.898

1.580.518
(865.529)

3.372.600

714.989

3.492.016

1.576.579

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Créditos a receber da Eletrobras
Adiantamentos concedidos a terceiros
Publicações para distribuição
Projetos em andamento
Despesas antecipadas

Não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais
Imobilizado
TOTAL DO ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante
Obrigações a pagar – Eletrobras
Obrigações sociais e tributárias
Adiantamento de terceiros
Contas a pagar

Não circulante
Provisão para contingências
Patrimônio líquido
Patrimônio social
Superávit (déficit) do exercício

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis.
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EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2010 (EM REAIS)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

31/12/2010

31/12/2009

3.624.884
35.711

217.429
2.564.764
6.073

3.660.595

2.788.266

(1.285.645)
(6.144)
(71.560)
-

(2.909.578)
(17.762)
(110.828)
(686.706)
(100)

(1.363.349)

(3.724.974)

74.270
(618)

71.869
(690)

73.652

71.179

2.370.898

(865.529)

Receitas operacionais
Serviços prestados
Contribuições de instituidoras e mantenedoras
Doações recebidas

Despesas operacionais
Administrativas e gerais
Tributárias
Publicações distribuídas
Execução de projetos
Doações diversas

Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Descrição

Patrimônio
social

Superávit (déficit)
do exercício

Total

Saldos em 31 de dezembro de 2008
Transferência para o patrimônio social
Ajustes de exercícios anteriores
Déficit do exercício

2.624.884
(857.948)
(186.418)
-

(857.948)
857.948
(865.529)

1.766.938
(186.418)
(865.529)

Saldos em 31 de dezembro de 2009
Transferência para o patrimônio social
Ajustes de exercícios anteriores
Superávit do exercício

1.580.518
(865.529)
286.713
-

(865.529)
865.529
2.370.898

714.989
286.713
2.370.898

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

1.001.702

2.370.898

3.372.600

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

31/12/2010

31/12/2009

2.370.898
5.022
286.713

(865.529)
20.244
(186.418)

2.662.633

(1.031.703)

(87.977)
12.899
136
(1.839.442)
10.665
2.071
(752.722)
(2.188)
-

186.418
(72)
(720)
(49)
110.828
719.879
(103.771)
(1.102)
187.833
(255.027)
606
103.771

6.075

(83.109)

(50.942)

(13.003)

Caixa líquido consumido nas atividades de investimento

(50.942)

(13.003)

Redução líquida de caixa e equivalente de caixa

(44.867)

(96.112)

776.388

872.500

(731.521)

776.388

Atividades operacionais
Superávit (déficit) do exercício
Despesa de depreciação e amortização
Ajustes de exercícios anteriores
Superávit (déficit) ajustado

Variação nos ativos e passivos
Redução (aumento) de contas a receber
Redução (aumento) de impostos a recuperar
Redução (aumento) de adiantamentos
Redução (aumento) de despesas antecipadas
Redução (aumento) de publicações para distribuição
Redução (aumento) de projetos em andamento
Redução (aumento) de depósitos judiciais
Aumento (redução) de contas a pagar
Aumento (redução) de obrigações sociais e fiscais
Aumento (redução) de obrigações a pagar – Eletrobras
Aumento (redução) de adiantamento de projetos
Aumento (redução) de adiantamento a terceiros
Aumento (redução) de provisão para contingências

Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais

Atividades de investimento
Aquisição de imobilizado

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O Centro da Memória da Eletricidade no Brasil - MEMÓRIA DA ELETRICIDADE - é uma
associação sem fins lucrativos, com objetivos culturais, que tem por finalidade incentivar e apoiar a preservação do patrimônio documental, tecnológico, arquitetônico e
ambiental de valor histórico do setor de energia elétrica no Brasil, tornando-o acessível às empresas, às comunidades acadêmicas, científicas, culturais e ao público em
geral.
Os recursos necessários a manutenção das atividades da MEMÓRIA DA ELETRICIDADE, são representados por contribuições de membros instituidores e mantenedores.
São membros instituidores a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE, ELETROSUL Centrais Elétricas
S.A., Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF, Furnas Centrais Elétricas
S.A., LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A. e Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. ESCELSA.
São membros instituidores, porém isentos de contribuições, o Centro de Pesquisas de
Energia Elétrica - CEPEL, a Associação de Empresas Distribuidoras de Eletricidade do
Norte, Nordeste e Centro-Oeste - AEDENNE, a Associação Brasileira de Concessionárias
de Energia Elétrica - ABCE e a ACESA - Associação Nacional das Empresas Estaduais
de Energia Elétrica.
Os principais recursos de que dispõe a entidade para o seu funcionamento são oriundos
de:
a) Contribuições de membros instituidores;
b) Contribuições de membros mantenedores;
c) Receitas auferidas com serviços prestados em projetos executados para as
entidades do setor elétrico; e
d) Doações em geral.
NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis do Centro da Memória da Eletricidade no Brasil são de
responsabilidade da sua administração e foram preparadas de acordo com as práticas
contábeis emanadas da legislação societária.

MEMÓRIA DA ELETRICIDADE - Relatório Anual 2010
Pág. 18

BALANÇO PATRIMONIAL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Apuração do resultado;
i) As receitas são reconhecidas quando do seu efetivo recebimento;
ii) As despesas são reconhecidas quando da apresentação das prestações de
contas da Eletrobrás, instituidora e mantenedora;
b) Ativos e passivos circulantes e não circulantes.
São demonstrados aos valores de realização ou de exigibilidade, incluindo,
quando aplicável, os rendimentos e encargos correspondentes.
c) Aplicações financeiras
Estão demonstradas ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.
d) Imobilizado
O acervo de livros está registrado ao custo de aquisição. Os demais bens que
integram o imobilizado estão registrados ao custo de aquisição deduzido da
respectiva depreciação e corrigido monetariamente até 31 de dezembro de
1995. As depreciações são calculadas pelo método linear com base nas taxas
permitidas pela legislação em vigor.
NOTA 4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (em Reais)
Descrição
Contas bancárias
Aplicações financeiras

31/12/2010

31/12/2009

32.927,00
698.594,00

6.771,00
769.617,00

731.521,00

776.388,00

As aplicações financeiras correspondem a títulos de renda fixa de livre negociação e
estão demonstradas ao custo de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos até a
data do balanço.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
NOTA 5 – PUBLICAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO
Corresponde a livros editados e registrados como estoque para futura distribuição.
NOTA 6 - PROJETOS EM ANDAMENTO (em Reais)
Corresponde ao custo apropriado aos diversos projetos em desenvolvimento. A conclusão dos projetos depende de resoluções e decisões administrativas:
Descrição

31/12/2010

Cronistas e viajantes
Estrada de Ferro Corcovado
Progresso
MME - 50 anos
Portal de documentação
Eletrobrás - 50 anos
Mario Bhering
Técnicos pioneiros

31/12/2009

527.353,00
552.787,00
456.449,00
8.472,00
99.298,00
182.811,00
96.745,00
1.479,00

35.356,00
50.596,00
-

1.925.394,00

85.952,00

NOTA 7 - IMOBILIZADO (em Reais)
Descrição

Taxa anual
depreciação

Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Equip. de processamento de dados
Direito de uso de software
Acervo cultural
Depreciação acumulada

10%
10%
20%
20%

31/12/2010

31/12/2009

6.343,00
29.030,00
55.079,00
45.841,00
315.986,00

5.649,00
18.843,00
52.869,00
39.252,00
295.533,00

452.279,00
(98.612,00)

412.146,00
(104.399,00)

353.667,00

307.747,00
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NOTA 8 - CONTINGÊNCIAS
Em 31 de dezembro de 2010 e de 2009, os processos de natureza trabalhista em andamento totalizam R$ 103.771,00 e estão amparados por depósitos judiciais, registrados
no ativo não circulante e provisões apresentadas no passivo não circulante. A expectativa de perda foi classificada como provável pelos consultores jurídicos da entidade.
NOTA 9 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (em Reais)
Os ajustes de exercícios anteriores têm a seguinte composição:
Descrição
Receitas de serviços registradas em duplicidade
Receitas de contribuições de exercício anterior
Outros ajustes

31/12/2010

31/12/2009

278.130
8.583

(186.418)

286.713

(186.418)
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PARECER DOS AUDITORES
Aos diretores
Centro da Memória da Eletricidade no Brasil

Examinamos as demonstrações contábeis do Centro da Memória da Eletricidade no Brasil que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2010, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, referentes ao
exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais
notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis
A administração do Centro da Memória da Eletricidade no Brasil é responsável pela elaboração
e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir
a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que
a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência
a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de
distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude
ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da entidade para planejar
os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de
expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da entidade. Uma auditoria
inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das
demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.
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Base para opinião com ressalva
A Eletrobras, instituidora e mantenedora, assume o pagamento das principais despesas de
manutenção da entidade, tais como; pessoal cedido, comunicação, condomínio, vigilância, entre
outras. Essas despesas são reconhecidas pela entidade quando da apresentação do relatório
“Encontro de contas” e estão sendo contabilizadas com defasagem em relação ao período de sua
competência. Despesas no montante de R$ 717.346 de competência do exercício de 2010, já
suportadas pela mantenedora, não foram contabilizadas e despesas de competência do exercício
de 2009 e anteriores, no montante de R$ 890.038, foram contabilizadas no exercício de 2010.
Em conseqüência, o resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2010 esta subavaliado
em R$ 172.692 e o patrimônio líquido naquela data, está superavaliado em R$ 717.346.
Opinião com ressalva
Em nossa opinião, exceto quanto ao efeito do assunto descrito no parágrafo sobre a base para
opinião com ressalva, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Centro da Memória
da Eletricidade no Brasil, em 31 de dezembro de 2010, e o desempenho de suas operações,
referentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil.
Ênfases
1. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2009, apresentadas
para fins de comparabilidade, foram examinadas por outros auditores independentes, que emitiram parecer datado de 01 de julho de 2010, com a mesma ressalva acima mencionada e a
mesma ênfase a seguir.
2. A continuidade das atividades da entidade está diretamente relacionada ao suprimento de
contribuições da empresa mantenedora Eletrobrás e dos demais associados.

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2011.

Auditasse Auditores Independentes S/S
CRC-RJ nº 237
Jorge Domingues
Contador CRC-RJ nº 020.628-6
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