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SUMÁRIO

Examinamos o Balanço Patrimonial do CENTRO DA MEMÓRIA DA ELETRICIDADE NO
BRASIL, levantado em 31 de dezembro de 2005; e a respectiva Demonstração do Resultado, das
Mutações do Patrimônio, Origem e Aplicação de Recursos bem como as Notas Explicativas para o
exercício findo naquela data. O Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2005, e os
demais Demonstrativos Contábeis, exibidos para efeito de comparação, foram auditados por outros
auditores. Essas demonstrações foram elaboradas sob a responsabilidade de sua administração.
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras do
exercício de 2005.

Introdução
Preservação do patrimônio documental

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria, e compreenderam: o
planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume das transações, o sistema
contábil e de controles internos da entidade; a constatação, com base em testes, das evidências e dos
registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas; a avaliação das práticas e das
estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da entidade.

Sistemas de informação

Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis são fidedignas e representam adequadamente
a situação patrimonial e a posição financeira do CENTRO DA MEMÓRIA DA ELETRICIDADE NO
BRASIL, em 31 de dezembro de 2005 incluindo as demonstrações acima citadas, levantadas na mesma
data e o resultado das operações sociais do exercício encerrado em 31.12.05, que foram levantadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicadas em uniformidade com os exercícios
anteriores.

Edições especiais

Pesquisa histórica
História oral

Divulgação
Premiações
Finanças
Balanço patrimonial

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2006.
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Introdução
Este relatório registra
a atuação da MEMÓRIA DA
ELETRICIDADE no exercício
2005, com base no Plano de
Trabalho 2005, aprovado pelo
Conselho de Administração da
instituição em sua 34ª reunião,
realizada no dia 8 de dezembro
de 2004.
As atividades técnicas,
financeiras e administrativas
realizadas pela MEMÓRIA DA
ELETRICIDADE foram organizadas em seis programas de
trabalho, a saber: Preservação
do patrimônio documental, Sistemas de informação, Pesquisa
histórica, História oral, Edições
especiais e Divulgação.
Cada programa teve seu
desenvolvimento a cargo de
uma ou mais Coordenadorias da
instituição – Centro de Referência, Pesquisa, Comunicação e
Administração – com a participação e sob a supervisão geral
da Direção da casa.

Patrimônio
Documental
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Programa desenvolvido
pela Coordenadoria do Centro
de Referência, englobando
oito projetos: Modernização
do patrimônio documental da
Eletrobrás, Gerenciamento do
acervo documental histórico
do Dnaee, Assessoria técnica em documentação à Celg,
Tratamento técnico e gerenciamento do acervo documental da

Cemar, Assessoria técnica em
documentação à Copel, Assessoria técnica em documentação
à Chesf, Gerenciamento do
acervo histórico institucional e
Sadna Visual.
O projeto Modernização do acervo documental da
Eletrobrás foi realizado em
atendimento a solicitação da
Eletrobrás, por intermédio do
Departamento de Organização
e Documentação (DAO), da
Diretoria de Administração,
sendo custeado integralmente
por essa empresa. Foi dada continuidade à parceria de longa
data entre ambas as instituições
no trato de questões relacionadas à preservação de acervos
documentais e à sistematização
e divulgação de informações.
No âmbito do projeto,
tiveram destaque as seguintes atividades: atualização
da Tabela de Temporalidade
da empresa; indexação da
série documental Contratos
na Divisão de Orientação
Jurídica - PRJO; organização,
identificação e descrição do
acervo documental da Secretaria Geral, incluindo também
a digitalização e indexação da
série documental Resoluções; e
organização, identificação e descrição dos acervos documentais da Divisão de Suprimentos
- DAAS, da Divisão de Benefícios - DAHB, do Departamento
de Contabilidade - DFC, e
da Divisão de Projetos Especiais de Eficiência Energética
- DPEE.

O projeto Tratamento e
gerenciamento do acervo documental histórico do Dnaee foi
encerrado em março de 2005,
após a transferência do acervo
composto de processos e projetos de concessão de energia
elétrica do período 1930/1970,
de propriedade da Agência
Nacional de Energia Elétrica
- Aneel, para a sede da mesma,
em Brasília. A indexação do
arquivo continuou a se pautar
por sistema eletrônico desenvolvido pela MEMÓRIA DA
ELETRICIDADE, por intermédio da Coordenadoria do Centro
de Referência, responsável pela
gestão dos documentos desde
1989, quando a parceria foi
iniciada com o então existente
Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica Dnaee, antecessor da Aneel.
No projeto Gerenciamento
do acervo histórico institucional, de caráter permanente,
continuaram sendo concentradas todas as atividades inerentes ao tratamento técnico e à
disponibilização para consulta
dos conjuntos documentais da
MEMÓRIA DA ELETRICIDADE. Organizados de acordo
com a sua tipologia documental, somam 5.596 livros, 3.203
periódicos, 1.085 relatórios,
1.861 dossiês fotográficos,
3.125 dossiês arquivísticos,
221 registros filmográficos e
491 registros sonoros. Foram
incluídas no acervo sonoro da
instituição 14 fitas-cassete que
registram depoimentos orais

2005

Nota 6 - Imobilizado
Demonstrado pelo custo corrigido, assim composto:
TAXA ANUAL
DEPRECIAÇÃO
(%)

DISCRIMINAÇÃO

VALOR (R$)

DEPRECIAÇÃO
ACUMULADA (R$)

LÍQUIDO (R$)
2005

2004

Móveis e Utensílios

10

20.605,35

13.759,58

6.845,77

5.998,53

Máquinas e Equipamentos

10

10.713,09

-3.884,01

6.829,08

7.190,45

Equip. Processamento de dados

20

63.423,56

-47.163,45

16.260,11

18.975,73

Direito de Uso de software

20

32.803,20

-27.644,75

5.148,19

4.301,14

Acervo Cultural

-

272.616,95

-

-

263.155,21

Outras Imobilizações

-

119,47

-

-

119,47

TOTAL

-

400.281,62

-92.471,79

307.809,83

299.740,53

Nota 7 - Passivo circulante
É demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos, até a data do balanço.

Nota 8 - Ajustes de exercícios anteriores
Refere-se a ajustes no imobilizado, conforme levantamento patrimonial realizado em 2005, no
valor de R$ 2.502,20, e reconhecimento de despesas do projeto Centenário da Light, no valor de R$
128.278,64.

Nota 9 - Patrimônio social
O Patrimônio Social registra os resultados acumulados, corrigidos monetariamente até dezembro de
1995, sendo o superávit assim demonstrado:
Superávit 2005

51.029,29

Superávit 2004

819.391,22
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c) Aplicações Financeiras
Estão demonstrados ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do
balanço.
d) Imobilizado
Registrado pelo custo de aquisição corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995,
combinado com a depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas permitidas pela
legislação em vigor.

Nota 4 - Publicações para distribuição
Corresponde a livros editados e mantidos em estoque para futura distribuição.

Nota 5 - Projetos em andamento
Corresponde ao custo apropriado aos devidos projetos em desenvolvimentos, a saber:
2005 (R$)

2004 (R$)

Livro Meio Ambiente

251.509,83

181.417,82

Acervo Eletrobrás

923.143,86

433.663,12

Breve Histórico (1880-2001)

0,00

50.287,77

Convênio Aneel

0,00

148.462,09

Acervo Cemar

0,00

60.033,98

71.299,69

0,00

Panorama 2º Edição
Acervo CHESF
Personalidades (Dic.Biog.II)
Cotidiano 3
Procel 20 Anos
Acervo Bibliográfico – M.E
TOTAL

10

71.345,55

0,00

156.987,44

50.726,62

0,00

76.749,90

82.911,69

0,00

349.512,87

230.192,58

1.906.710,93

1.231.533,88
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coletados no âmbito do projeto
Procel 20 Anos, de responsabilidade da Coordenadoria de
Pesquisa. A partir do projeto
Centenário da Light, a cargo
também da Coordenadoria de
Pesquisa, deram entrada no
acervo sonoro 18 fitas-cassete
e, no acervo filmográfico, 12
dvds, contendo registros de
entrevistas realizadas durante
o desenvolvimento do projeto,
ou já integrantes do acervo de
história oral da Light.
No processo de renovação
da mídia de guarda de parcela dos acervos de natureza
especial, inaugurada em 2003,
foi concluída a migração do
suporte microfilme para suporte
cd das revistas da General
Electric e do Clube de Engenharia. Também foi dada continuidade à migração do suporte
fita-cassete para o suporte cd,
de parcela dos depoimentos
orais da instituição.
Os projetos Assessoria
técnica em documentação à
Celg e Tratamento técnico
e gerenciamento do acervo
documental da Cemar, custeados pelas respectivas empresas,
tiveram continuidade, destacando-se o acompanhamento
da instalação e utilização, no
primeiro, do sistema informatizado Sadna Temporalidade,
e no segundo, do sistema
informatizado Sadna Textual.
Estes novos sistemas foram
produzidos pela Coordenadoria
do Centro de Referência com
o objetivo de auxiliar as áreas

de documentação das empresas
e órgãos do setor de energia
elétrica em atividades básicas
da gestão documental, em especial no tocante à elaboração
e manutenção de tabelas de
temporalidade e à indexação
de documentos arquivísticos.
A definição deste trabalho se
baseou em uma avaliação das
necessidades do setor no campo
da documentação, com o intuito
também de racionalizar e otimizar a consultoria prestada pela
Coordenadoria responsável.
Foi iniciada parceria
com a Companhia Paranaense
de Energia - Copel, a partir
de contrato celebrado no mês
de julho, visando a implementação do projeto Assessoria em
Documentação à Copel, abarcando a elaboração do plano de
classificação de documentos e
o acompanhamento da atualização da tabela de temporalidade
da empresa. Este trabalho tem
sua conclusão prevista para o
exercício 2006.
Foi igualmente iniciado o
projeto Assessoria técnica em
documentação à Chesf, a partir
de contrato celebrado com esta
empresa no mês de fevereiro,
visando a elaboração do plano
de classificação de documentos
e da tabela de temporalidade da
Chesf, bem como o acompanhamento do processo de modernização da gestão documental na
empresa.
Foi dado início à elaboração do sistema informatizado
Sadna Visual, destinado ao

gerenciamento eletrônico de acervos iconográficos e filmográficos, como instrumento a ser
disponibilizado para as áreas de
documentação e comunicação
das empresas do setor de energia elétrica, com implantação
piloto prevista para o acervo
especial da MEMÓRIA DA
ELETRICIDADE.

Sistemas de
Informação
No programa Sistemas
de Informação foi realizado o
projeto Dicionário biográfico
do setor de energia elétrica
brasileiro.
O projeto Dicionário
biográfico, a cargo da Coordenadoria do Centro de Referência e da Direção Executiva da
instituição incluiu as etapas
de levantamento de dados e
redação de verbetes, tendo sido
o seu término, originalmente
previsto para 2005, adiado para
o exercício 2006.

Pesquisa histórica
Programa desenvolvido
pela Coordenadoria de
Pesquisa, com a parceria da
Coordenadoria de Comunicação
no que concerne ao tratamento
de imagens, projeto gráfico
e editoração, englobou cinco
projetos – A questão ambiental
no setor de energia elétrica
brasileiro, Panorama do setor
de energia elétrica no Brasil (2ª
edição), Centenário da Light,
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às Demonstrações Financeiras

4

Usinas e estações ambientais
da Cemig e Procel: 20 Anos.
O projeto A questão ambiental, elaborado em atendimento a demanda da Eletrobrás,
teve o seu término adiado para
2006, em razão da extensão no
prazo de avaliação dos originais
pelo contratante. A conclusão
do processo de revisão e atualização da publicação Panorama
do setor de energia elétrica no
Brasil também foi adiada para
2006, em razão da necessidade
de atendimento a novas demandas por parte da Coordenadoria
responsável.
O projeto Centenário da
Light, integralmente custeado
pela Light e desenvolvido a
partir de novembro de 2004,
originou o livro texto ilustrado
Light: um século de muita energia (1905-2005), editado no
mês de dezembro.
O projeto Usinas e
estações ambientais da Cemig
pautou-se em contrato celebrado com a Cemig Geração e
Transmissão S.A., sendo integralmente custeado pela Cemig.
Os trabalhos de pesquisa e
redação foram desenvolvidos
entre os meses de março e
novembro, quando da entrega
dos originais de texto e da
seleção iconográfica à Cemig
para revisão, projeto gráfico,
editoração e impressão, visando
publicação a ser editada em
2006.
O projeto Procel: 20
Anos foi iniciado em junho,
em atendimento a demanda

do Procel/Eletrobrás, sendo
integralmente custeado por esta
empresa. A publicação objetivada, que inclui texto ilustrado
constituído por relato historiográfico sobre o processo de
criação e desenvolvimento do
Procel, entremeado com trechos
selecionados de entrevistas
realizadas com personalidades
e técnicos diretamente relacionados ao programa, tem sua
edição prevista para o primeiro
quadrimestre de 2006.
A Coordenadoria de
Pesquisa elaborou ainda conjunto de verbetes biográficos e
cronologia para a publicação
Infra-estrutura de energia e
transporte – um desafio para
o Brasil, com projeto gráfico e
editoração da Coordenadoria de
Comunicação, em atendimento
a demanda da Alstom Brasil,
sendo os serviços custeados por
essa empresa.

História oral
Programa desenvolvido
pela Coordenadoria de Pesquisa, incluiu a coleta de conjuntos de depoimentos orais, tendo
sido realizadas 13 entrevistas
para o projeto Centenário da
Light e 20 para o projeto Procel: 20 Anos.

Edições especiais
Programa desenvolvido
pela Direção Executiva e pela
Coordenadoria de Comunicação, incluiu o projeto Vida

carioca: energia elétrica e
cotidiano infanto-juvenil
(1920-1970), na qualidade de
desdobramento para o público
infanto-juvenil da temática
abordada nos títulos A vida
cotidiana no Brasil moderno:
a energia elétrica e a sociedade brasileira (1880-1930),
de 2001, e A vida cotidiana
no Brasil nacional: a energia
elétrica e a sociedade brasileira
(1930-1970).
A publicação prevista foi
dividida em dois volumes. O
primeiro deles, Álbum carioca:
energia elétrica e cotidiano
infanto-juvenil (1920-1949), foi
lançado no mês de dezembro,
estando prevista a edição do
segundo volume para o segundo
quadrimestre de 2006.
Este livro deu continuidade à linha editorial da
instituição também destinada
ao público infanto-juvenil,
inaugurada em 2003 com Luz e
força movimentando a história e
ampliada em 2004 com o título
Invenções e descobertas: energia
elétrica, ciência e tecnologia.
Ainda no âmbito deste
programa, foi dada continuidade ao projeto gráfico e à
editoração de conjunto de livros
didáticos do Procel/Eletrobrás,
em atendimento a demanda e
sem ressarcimento de custos,
como contrapartida à contribuição do membro instituidor/mantenedor Eletrobrás.
Procedeu-se também à
atualização e remodelação do
mini-site Pesquisa infanto-ju-

Nota 1 - Contexto operacional
O Centro da Memória da Eletricidade no Brasil - MEMÓRIA DA ELETRICIDADE - é uma
Sociedade Civil 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 acadêmica,
científica, cultural e ao público em geral.
Os recursos necessários à manutenção das atividades da MEMÓRIA DA ELETRICIDADE
são representados por contribuições de membros instituidores. São membros instituidores as
Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRÁS, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. ELETRONORTE, Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S/A - ELETROSUL,
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 Pesquisa 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
contribuições dos membros instituidores, contribuições de membros mantenedores, receitas auferidas
com serviços prestados em projetos executados para as entidades do setor elétrico e 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 elaboradas de acordo com os princípios contábeis
emanados da legislação societária, (Lei 6.404/76) e práticas contábeis adotadas no Brasil.

Nota 3 – Principais práticas contábeis
a) Apuração do Resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência do exercício.
b) Ativos e Passivos Circulantes
São demonstrados aos valores de realização ou de exigibilidade, incluindo, quando aplicável, os
rendimentos auferidos e encargos incorridos até a data do balanço.
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Demonstrações (R$)

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações financeiras

Mutações do patrimônio líquido
Discriminação

Superávits
Acumulados

Total

Saldo em 31/12/2003
Resultado do Exercício

1.645.533
819.391

1.645.533
819.391

Saldo em 31/12/2004
Resultado do Exercício
Ajuste de Exercícios Anteriores

2.464.924
51.030
(130.781)

2.464.924
51.030
(130.781)

Saldo em 31/12/2005

2.385.173

2.385.173

31/12/2005

31/12/2004

Origens
Resultado do Exercício
Depreciação
Ajuste de Exercícios Anteriores

(64.323)
51.030
12.926
(128.279)

837.435
819.391
18.044
-

Aplicações
Aumento do Ativo Imobilizado

23.517
23.517

13.901
13.901

(87.840)

823.534

Ativo Circulante
No ﬁnal do Exercício
No início do Exercício

398.884
3.387.378
2.988.494

909.715
2.988.494
2.078.779

Passivo Circulante
No ﬁnal do Exercício
No início do Exercício

486.724
1.310.035
823.311

86.181
823.311
737.130

(87.840)

823.534

Origens e aplicação dos recursos

Acréscimo/(Decréscimo) Capital Circulante

Variação do Capital Circulante
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venil e, sob a coordenação da
Coordenadoria de Pesquisa,
à atualização e versão para o
inglês do mini-site História
da Eletrobrás, segmentos do
projeto Modernização do acervo
documental da Eletrobrás.

Divulgação
Programa desenvolvido
em parceria pelas Coordenadorias de Comunicação e de
Administração e pela Direção
Executiva da instituição,
incluiu, além da publicação do
Relatório Anual 2004, no mês
de setembro, a participação
no VI Semináro Nacional da
Gestão de Documentos do Setor
de Energia Elétrica - Sinconee/
II Encontro Nacional de Gestão
de Documentos do Setor de Energia Elétrica, promovido pela
Agência Nacional de Energia
Elétrica - Aneel, no mês de
junho, e no evento Gerenciamento de Documentação nas
Empresas do Setor Elétrico,
promovido e organizado pelo
Centro Nacional de Desenvolvimento do Gerenciamento
da Informação - Cenadem, em
julho, quando a Coordenadoria do Centro de Referência
apresentou o sistema Sadna
Temporalidade, desenvolvido
pela instituição.
A instituição também
participou, em parceria com
a Eletrobrás e as empresas do
Grupo, da Feira da Providência
do Rio de Janeiro, no mês de
dezembro.

Premiações
No Prêmio Aberje 2005,
promovido pela Associação
Brasileira de Comunicação
Empresarial (Aberje), a instituição recebeu os certificados
e as medalhas de finalistas na
categoria Responsabilidade
histórica e memória empresarial
– regional Rio de Janeiro, com
os livros Reflexos da cidade:
a iluminação pública no Rio
de Janeiro e Eletronorte: 30
anos de pura energia brasileira,
editados, respectivamente, em
novembro e dezembro de 2004.

Finanças
A MEMÓRIA DA
ELETRICIDADE manteve seus
padrões financeiros característicos, em termos do volume e da
lógica de ingresso de recursos, zelando pelo respeito aos
seus membros instituidores e
mantenedores e pela observância de seu objeto estatutário. A
instituição continuou sua busca
pela ampliação de parcerias e
patrocínios, colhendo resultados positivos nos seguintes
projetos: Modernização do
patrimônio documental da
Eletrobrás; Gerenciamento
do acervo histórico do Dnaee;
Assessoria técnica em documentação à Celg; Tratamento
técnico e gerenciamento do
acervo documental da Cemar;
Assessoria técnica em documentação à Copel e Assessoria
técnica em documentção à

Chesf; A questão ambiental
no setor de energia elétrica
brasileiro; Centenário da Light;
Usinas e estações ambientais
da Cemig; Procel: 20 Anos e
Infra-estrutura de energia e
transporte.
Foram executados pela
Coordenadoria de Administração os procedimentos administrativos usuais da instituição,
visando o controle, entre outros,
dos saldos, das aplicações financeiras, do ingresso de recursos de contribuições e doações,
dos pagamentos a terceiros, do
recolhimento de tributos, da
emissão de certidões, das cotações de preços para aquisição
de materiais e contratação de
serviços e do encontro de contas com a Eletrobrás.
Foram contratados junto
a firmas especializadas, os
serviços de contabilidade e
auditoria, enquanto a Coordenadoria de Administração
colaborou especialmente na
organização da documentação
para elaboração dos balancetes
e fluxos de caixa mensais, do
balanço anual e suas demonstrações financeiras e na
informação anual de isenção de
imposto de renda da instituição.
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CENTRO DA MEMÓRIA DA ELETRICIDADE NO BRASIL

R E L AT Ó R I O A N UA L

R E L AT Ó R I O A N UA L

2005

2005

Balanço Patrimonial (R$)

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações financeiras

Ativo

31/12/2005

31/12/2004

3.387.378
48.472
931.600
15.400
64.236
119
183
414.742
1.906.711
5.916

2.988.494
164.418
1.011.625
10.000
175
564.827
1.231.533
5.916

307.830
307.830
20.605
10.713
63.424
32.803
(92.451)
272.617
119

299.741
299.741
15.549
10.133
131.839
27.537
(148.592)
263.156
119

3.695.208

3.288.235

31/12/2005

31/12/2004

Passivo Circulante
Fornecedores
Obrigações Trabalhistas
Obrigações Fiscais
Eletrobrás
Adiantamento Proj. Acervo Eletrobrás
Adiantamento Proj. Convênio Aneel II
Adiantamento Proj. Livro Meio Ambiente
Contas a Pagar
Adiantamentos Recebidos de Terceiros

1.310.035
117.661
136
5.064
43.675
887.693
255.027
779

823.311
30.391
604
52.759
389.210
85.362
255.027
9.799
159

Patrimônio Social
Superávit/Déﬁcit Acumulado
Superávit/Déﬁcit do Exercício
Ajuste de Exercícios Anteriores

2.385.173
2.464.924
51.030
(130.781)

2.464.924
1.645.533
819.391
-

Total do Passivo

3.695.208

3.288.235

Ativo Circulante
Caixas e Bancos
Aplicações Financeiras
Contas a Receber
Contas a receber Eletrobrás
Impostos a Recuperar
Adiantamentos a Terceiros
Publicações para Distribuição
Projetos em Andamento
Depósito Judicial
Ativo Permanente
Imobilizado
Móveis e Utensílios
Máquinas e Equipamentos
Equipamentos Processamento Dados
Direito ao Uso de Software
(-) Depreciação/Amortização Acumulada
Acervo Cultural
Outras Imobilizações
Total do Ativo

Passivo
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Demostração dos Resultados (R$)

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações financeiras

2005

2004

1.651.599
18.720
1.622.562
10.317
-

2.169.897
359.622
1.697.504
14.771
98.000

1.743.339
964.958
13.527
389.169
375.485
200

1.446.197
793.537
5.714
151.742
495.204
-

142.770
143.474
(704)

95.691
96.524
(833)

Resultado Operacional

51.030

819.391

Superávit/(Déﬁcit) do Período

51.030

819.391

Receita Operacional
Serviços Prestados
Contribuições Instituidoras/Mantenedoras
Doações Recebidas
Patrocínio
( - ) Despesa Operacional
Administrativas
Tributárias
Publicações Distribuídas
Execução de Projetos
Doações Diversas
Outras Receitas/Despesas Operacionais
Receita Financeira
Despesa Financeira
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