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RESILIÊNCIA CLIMÁTICA E 
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Práticas culturais são  
fundamentais para essa travessia.  
Por Ana Rita Albuquerque, página 4

SE O OCIDENTE TIVESSE 
OUVIDO SOLZHENITSYN
Putin chegou ao poder, em 1999,  
cogitando a adesão russa à Otan. 
Por Edoardo Pacelli, página 2

EM VEZ DE GUERRA,
A PAZ
A não violência exige luta determinada  
e persistente contra as injustiças.  
Por Isaac Roitman, página 2

PIB sob Guedes 
fará 3 anos 
abaixo
de 0,5%

O Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro subiu 4,6% em 2021, se-
gundo o IBGE, alcançando R$ R$ 
8,7 trilhões. Esse avanço recupe-
rou as perdas de 2020, quando a 
economia brasileira encolheu 3,9% 
devido à pandemia. O PIB per ca-
pita alcançou R$ 40.688 no ano 
passado. O valor da produção está 
0,5% acima do quarto trimestre de 
2019, período anterior à pandemia, 
mas continua 2,8% abaixo do pon-
to mais alto da atividade econômi-
ca na série histórica, alcançado no 
primeiro trimestre de 2014.

Luis Otavio Leal, economista-
-chefe do Banco Alfa, analisa que 
2021 foi uma recuperação cíclica 
com relação à queda expressiva de 
2020. “Quando pegamos em con-
junto o biênio 2020/2021, tivemos 
um crescimento médio de 0,35%, 
abaixo da média dos 3 anos ante-
riores (1,44%) e muito próximo do 
que se espera para 2022.”

Analistas e economistas ouvi-
dos pelo Monitor Mercantil fa-
zem uma projeção do PIB para 
2022 entre a estabilidade e alta de 
0,8%. Se as previsões se confirma-
rem, o Governo Bolsonaro com-
pletará três anos com crescimento 
médio do PIB abaixo de 0,5%.

O Instituto de Estudos para 
Desenvolvimento Industrial (Iedi) 
corrobora: “A evolução ao longo 
do ano passado não foi tão favo-
rável como parece à primeira vis-
ta. Cabe observar que o resultado 
no 4º trimestre de 2021 indica um 
nível de atividade bem menor: alta 
de 1,6% ante o 4º trim/20 e ape-
nas +0,5% ante o 3ºtrim/21, já 
descontados os efeitos sazonais.” 
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Galão de 
gasolina na 
Califórnia passa 
de US$ 5

O preço médio de um galão de 
gasolina comum no autosserviço 
no condado de San Diego, Cali-
fórnia, superou, nesta sexta-feira, 
US$ 5 pela primeira vez. O com-
bustível na região, que engloba 10 
municípios, incluindo Los Ange-
les, Orange, Ventura, Riverside 
e San Bernardino, com cerca de 
24 milhões de habitantes, teve o 
maior aumento diário desde 13 de 
julho de 2015, subindo mais de 12 
centavos em média.

O valor equivale a R$ 6,75 por 
litro de gasolina, pouco superior à 
média no Brasil na semana de 20 
a 26 de fevereiro, que era de R$ 
6,56, segundo a Agência Nacional 
de Petróleo (ANP).

Os preços na Califórnia estão 
entre os mais altos dos Estados 
Unidos, segundo a agência de no-
tícias Xinhua.

O barril de petróleo West Te-
xas Intermediate (WTI) para 
entrega em abril subiu US$ 8,01 
nesta sexta-feira, fechando em 
US$ 115,68 na Bolsa Mercantil 
de Nova York.

Desde 2019, 
menos 659 
mil empregos 
domésticos

O Projeto de Lei (PL) 
2058/2021, que visa a volta da 
gestante ao trabalho presencial, 
aguarda a sanção presidencial des-
de o dia 17 de fevereiro, quando 
foi aprovado no Congresso Na-
cional. Jair Bolsonaro tem até 9 de 
março, próxima quarta-feira, para 
sancioná-lo.

Segundo o presidente do Insti-
tuto Doméstica Legal, Mario Ave-
lino, o PL, que altera a Lei 14.151, 
vai beneficiar o emprego domés-
tico, já que o resultado prático foi 
o aumento de demissões de mu-
lheres, principalmente de empre-
gadas domésticas, já que não há 
como ter o trabalho remoto neste 
segmento.

A partir da Pnad do IBGE do 
4º trimestre de 2021, o Instituto 
Doméstica Legal atualizou as per-
das na área desde 2019, ano antes 
da Covid. Fazendo um comparati-
vo com esses dois períodos, foram 
659 mil postos de trabalho a me-
nos, uma diminuição de 10,37%, 
além do aumento da informalida-
de em 3,26 pontos percentuais.

Depois do Itaú, apps do BB 
e Nubank tiveram problemas
Pix foi afetado e também fatura do cartão de crédito

Clientes do Banco do Bra-
sil (BB) e do Nubank re-
lataram nesta sexta-feira 

instabilidade nos aplicativos das 
instituições. Os problemas afeta-
ram as operações via Pix, que não 
puderam ser concluídas por várias 
horas, o uso de cartões e a visuali-
zação de saldos, que sumiu da tela.

Na quinta-feira, o app e o in-
ternet banking do Itaú passou por 
problemas. O Procon de São Pau-
lo notificou o banco e solicitou 
que esclareça quando constatou o 
problema e quais as providências 
e protocolos de segurança foram 
aplicados. Também devem ser in-
formados quais serviços e quantos 
clientes foram afetados pela insta-
bilidade.

No caso do BB, os correntistas 
ficaram toda a manhã sem conse-
guirem realizar transferências Pix. 
Também foram relatados proble-

mas em compras com cartão de 
débito. Os problemas começaram 
por volta das 8h, intensificaram-se 
por volta das 9h30 e só foram re-
solvidos por volta das 14h30.

Pouco antes das 14h, o banco 
atualizou o aplicativo. Durante esse 
processo, o saldo das contas-cor-
rentes não pôde ser visualizado por 
cerca de meia-hora. Os clientes que 
abriam o aplicativo receberam um 
aviso de que algumas transações não 
podiam ser concluídas enquanto du-
rasse a manutenção.

Em relação ao Nubank, as falhas 
dificultaram a visualização de saldos, 
a verificação da fatura do cartão de 
crédito e também afetaram as opera-
ções via Pix. As reclamações come-
çaram por volta das 10h15. Segundo 
a instituição, os serviços começaram 
a ser gradualmente restabelecidos 
por volta das 14h.

Em comunicado, o Nubank 

confirmou o problema e infor-
mou que os serviços estão sendo 
restabelecidos durante a tarde. 
“Parte da nossa base de clientes 
encontrou oscilações em alguns 
serviços. Estamos focados em 
resolver essa questão da manei-
ra mais rápida e eficiente possí-
vel”, respondeu a fintech (tipo de 
banco eletrônico). “Lamentamos 
o ocorrido e informamos que as 
operações estão sendo normaliza-
das de forma gradual.”

O Banco do Brasil também con-
firmou instabilidades nos canais 
eletrônicos de atendimento, mas 
informou que o aplicativo já ope-
ra normalmente. “O BB confirma 
que houve uma breve instabilida-
de no final da manhã desta sexta. 
O app e todas as suas transações 
funcionam dentro da normalidade 
nesta tarde”, ressaltou a instituição 
financeira.

Preços mundiais de alimentos atingem recorde
Valores estão 24% superiores a 1 ano atrás

Os preços mundiais dos 
alimentos atingiram seu 
ponto mais alto nos 61 

anos de história do Índice de Pre-
ços de Alimentos da Organização 
das Nações Unidas para Agricul-
tura e Alimentação (FAO), impul-
sionados por questões da cadeia 
de suprimentos e pela crise na 
Ucrânia.

O índice mensal, divulgado nesta 
sexta-feira pela entidade, teve média 
de 140,7 pontos em fevereiro. Isso 
é 3,9% maior do que em janeiro, 

24,1% maior do que em fevereiro 
de 2021 e 2% acima do recorde an-
terior, em fevereiro de 2011.

O índice, que mede os preços 
desde 1961, usa a média dos pre-
ços entre 2014 e 2016 como o va-
lor de 100. É ajustado pela infla-
ção, segundo a agência de notícias 
Xinhua.

Quatro das cinco subcategorias 
do índice subiram, com o índice 
de grãos e cereais – o maior com-
ponente do índice – subindo 3%, 
com os preços do trigo pressio-

nados pelas preocupações com a 
oferta, uma vez que a Rússia e a 
Ucrânia são grandes exportadores 
de trigo.

Outros subíndices subiram ain-
da mais, com os preços do óleo 
vegetal subindo 8,5% em relação 
ao mês anterior e os preços dos 
lácteos subindo 6,4%. Os preços 
da carne subiram modesto 1,1%.

A única categoria que viu os 
preços caírem foi o açúcar, com 
queda de 1,9%, sua terceira retra-
ção consecutiva.

Arquivo/ABr
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Em vez de Guerra, a Paz Se o Ocidente tivesse 
ouvido Solzhenitsyn

A invasão da Ucrânia: um  
crime contra a Humanidade

Por Isaac Roitman

Vivenciamos um Car-
naval sem alegrias 
e com um cenário 

triste, vendo em tempo real 
as cenas do conflito entre 
Rússia e Ucrânia. Chegou a 
hora de fazermos uma pro-
funda reflexão e acabar com 
as guerras definitivamente. 
Segundo o historiador Jo-
hn Baines, da Universidade 
de Oxford, o primeiro re-
gistro de uma guerra se deu 
por volta do ano 2525 antes 
de Cristo, no estado de La-
gash, localizado na Suméria 
(sudeste do Iraque), contra 
o estado Umma. Ao longo 
do último milênio, o avanço 
tecnológico das máquinas de 
matar fez com que os confli-
tos fizessem muito mais víti-
mas em menos tempo.

A ilimitada crueldade am-
plamente demonstrada pela 
humanidade não tem analo-
gia no mundo dos animais 
superiores. O professor Boris 
Porshnev introduziu o con-
ceito que a humanidade no 
seu desenvolvimento passou 
por um estado de adelphophagy 
(canibalismo). Até hoje, o ser 
humano não conseguiu viver 
pacificamente. Imaginar, en-
tão, um mundo com guerras, 
escassez de água e alimentos, 

migrações forçadas é assus-
tador. Infelizmente, esse é o 
futuro que aguarda as futuras 
gerações se não revertermos 
esse processo por meio da 
implantação de uma cultura 
de paz planetária.

Paz não é apenas a ausên-
cia de guerra entre os países. 
Paz é garantir que todas as 
pessoas tenham moradia, 
alimentos, roupas, educação, 
saúde, amor e compreensão. 
Paz é cuidar do ambiente em 
que vivemos, garantir a qua-
lidade da água, o saneamento 
básico, a despoluição do ar, o 
bom aproveitamento da ter-
ra. Paz é buscar serenidade 
dentro da gente para viver 
com alegria. Paz é a capaci-
dade de se criar clima de har-
monia entre todos, lembran-
do-se sempre de que onde 
existe amor, existe paz.

Ao longo do tempo, a hu-
manidade se preocupa a cons-
truir a cultura da Paz. Na nos-
sa história recente, bebemos 
na fonte alimentada por pen-
samentos e ações de grandes 
pacifistas, tais como Mahatma 
Gandi, Martin Luther King Jr., 
Dalai Lama, Albert Einstein, 
Nelson Mandela, madre Tere-
sa e Amoz Oz.

Para que a Paz possa se 
tornar algo viável, palpável e 
possível de ser conquistada é 

necessário começar a pensá-
-la como construção indivi-
dual. Quando cada indivíduo 
perceber que o coletivo é 
fruto do individual, que so-
ciedade pacífica se constrói 
com indivíduos pacíficos, to-
lerantes, desprovidos de pre-
conceitos e atitudes discrimi-
natórias, poderemos pensar 
na paz universal com mais 
esperança.

A conquista da Paz passa 
também por ações governa-
mentais, políticas públicas 
que proporcionem condi-
ções mínimas de vivência 
digna, com perspectiva de 
futuro para as novas gera-
ções, criação de empregos 
dignos para a população jo-
vem e adulta, pela não dis-
criminação do idoso ou do 
diferente, incluindo nessas 
diferenças a religião, a raça, a 
opção sexual, o deficiente, o 
obeso, o índio, o estrangeiro. 
Há que ser percebido que a 
diferença enriquece, acres-
centa e aprimora.

É importante, nesse as-
pecto, a educação em direitos 
humanos e na promoção dos 
valores éticos, desde a educa-
ção infantil, o ensino funda-
mental, o ensino médio e no 
âmbito universitário. Deve 
englobar o educando, os pro-
fessores e toda a comunidade 

escolar e a família, com ações 
multidisciplinares integradas 
e com a promoção dos valo-
res e virtudes.

Os grandes líderes da hu-
manidade nos ensinam que a 
não violência não se confun-
de com passividade ou har-
monia idealizada. A não vio-
lência é caminho que exige 
exercício contínuo e incansá-
vel de diálogo, luta determi-
nada e persistente contra as 
injustiças, prática constante 
de ações criativas em prol da 
humanidade. Como vivemos 
numa época em que carece-
mos de bons modelos éticos 
para guiar nossas ações, bus-
quemos nas belas páginas das 
vidas dos grandes líderes do 
passado a inspiração neces-
sária para fazer a nossa parte 
na construção de cultura da 
paz no presente.

Vamos fazer jus à nossa 
classificação como Homo sa-
piens, lembrando o pensamen-
to de Albert Einstein: “A paz 
é a única forma de nos sentir-
mos realmente humanos.”

Isaac Roitman é professor Emé-
rito da Universidade de Brasília, 

Pesquisador Emérito do CNPq, 
membro da Academia Brasileira 

de Ciências e membro do Mo-
vimento 2022–2030 O Brasil e 

Mundo que queremos.

Por Bayard Do 
Coutto Boiteux

O mundo assiste es-
tarrecido a um dos 
maiores desrespei-

tos à democracia e a sobera-
nia de um povo. Perplexos, 
vemos a Rússia, dirigida por 
um ditador czariano, Putin, 
invadir uma democracia con-
solidada, como a Ucrânia, 
que saiu da esfera dos em-
pregados daquela Federação 
e buscou novos rumos. Não 
é de hoje que o país vem sen-
do provocado e que culmi-
nou com o reconhecimento 
de duas regiões como novos 
países unilateralmente pelo 
presidente russo, que já havia 
inclusive armado os morado-
res da região e outorgando 
passaportes russos.

O conflito esconde uma 
briga da possível entrada da 
Ucrânia na Otan, como já 
aconteceu com outras ex-

-repúblicas soviéticas. Em-
bora exista um acordo de 
Minsk, partiu Putin para um 
conflito bélico, atingindo ci-
vis e criando uma situação 
de ilegalidade internacional, 
que só não foi repudiada 
no Conselho de Segurança 
da ONU, pelo poder de ve-
to da Rússia, fora o silêncio 
de alguns membros. O posi-
cionamento do embaixador 
brasileiro naquele órgão nos 
orgulhou. Ronaldo Costa 
Filho mostrou o verdadeiro 
Itamaraty, repudiando a in-
vasão, defendendo soberania 
e democracia.

Há também um outro pro-
blema: a saída de nossos na-
cionais das diversas cidades 
ucranianas. São aproximada-
mente 500, e há um esforço 
hercúleo da Embaixada do 
Brasil, uma vez que o espa-
ço aéreo está fechado, e a 
única forma de saída é via 
trem, para a fronteira rome-
na. Merece nossos aplausos 

também o embaixador Nor-
ton Rapesta e sua equipe em 
Kiev, que buscam soluções 
em meio de bombardeios.

A crise já começa a atingir 
a Rússia. O povo descon-
tente começa a protestar. A 
imprensa está mais uma vez 
acuada, sendo calada e per-
seguida. O rublo atinge seu 
nível mais baixo: 84 rublos 
por um dólar. O líder russo 
não imaginava que as san-
ções mundiais fossem surtir 
efeito, mas já começa a sen-
tir que mesmo alguns aliados 
estão questionando. As filas 
de russos para sacar moeda 
estrangeira nos caixas eletrô-
nicos preocupam o governo 
central.

Zelensky resiste, e aos 
poucos os apoios interna-
cionais vão ocorrendo, co-
mo da própria comunidade 
europeia. São 450 milhões 
de euros em armamento e 
insumos não letais. O espa-
ço aéreo europeu bloqueado 

para aviões russos leva a um 
colapso devagar e ameaça os 
fluxos comerciais e de pas-
sageiros. O povo ucraniano, 
de cabeça erguida, se dispõe 
a lutar ao lado das Forças Ar-
madas.

Quantos inocentes vão 
morrer por causa da aventu-
ra bélica russa contra a de-
mocracia, agora ameaçando 
também a Finlândia e a Su-
écia? Nossa grande esperan-
ça é continuar uma luta para 
que um acordo de paz possa 
acontecer nos próximos dias 
e não permita que Putin, que 
não representa o pensamen-
to russo em grande parte, 
continue ameaçando o mun-
do e matando civis inocen-
tes. O tribunal de Haia tem 
mais um caso para apreciar...

Bayard Do Coutto Boiteux é 
escritor, professor universitário, 
cidadão do mundo e um lutador 

pela democracia.

Por Edoardo Pacelli

Para compreen-
der a tragédia 
em curso entre 

a Rússia e a Ucrânia, é 
significativo recordar 
um extraordinário arti-
go de Henry Kissinger, 
intitulado “To settle the 
Ukraine crisis, start at 
the end” (para resolver a 
crise na Ucrânia, comece 
pelo fim), publicado no 
Washington Post em 5 de 
março de 2014, no qual 
Kissinger cita, positiva-
mente, o pensamento de 
Solzhenitsyn sobre o ca-
so Rússia/Ucrânia.

Hoje, escrevia Kissin-
ger, a escolha da guer-
ra pela Rússia nos deixa 
perplexos e nós nos per-
guntamos o que Putin 
tem em mente. Dando 
um passo atrás, no entan-
to, devemos lembrar que, 
quando Putin chegou ao 
poder, em 1999, ele es-
tendeu a mão para o Oci-
dente, mesmo cogitando 
a adesão russa à Otan.

Em 2002, houve o 
acordo concluído na ci-
dade italiana de Pratica 
di Mare, com Bush pai, 
propiciado por Berlus-
coni e a entrada da Rús-
sia no G7. Mas por que, 
imediatamente depois, os 
EUA fecharam essa porta 
e mudaram a atitude em 
relação à Rússia?

Para dar uma respos-
ta, Kissinger lembrou 
como uma personalida-
de de grande estatura 
moral, o prêmio Nobel 
Alexander Solzhenitsyn 
(1918–2008), tentou fa-
zer com que o Ocidente 
entendesse seu trágico er-
ro. Por isso, citou o livro 
do escritor russo Retorno 
à Rússia. Discursos e Conver-
sas, 1994–2008.

Em 2006, responden-
do a um jornalista que 
vislumbrava um futuro 
de colaboração e fraterni-
dade entre os EUA, a UE 
e a Rússia, Solzhenitsyn 
respondeu:

“Infelizmente, o pro-
cesso político global não 
está se movendo na dire-
ção que você deseja. Os 
Estados Unidos deslo-
cam suas tropas de ocu-
pação em um país após 
o outro. Na Bósnia, já há 

nove anos, no Kosovo e 
no Afeganistão há cinco 
e, atualmente, no Iraque. 
Vendo que a Rússia atual 
não representa nenhuma 
ameaça para ela, a Otan, 
metódica e tenazmente, 
desdobra seu aparato de 
guerra na Europa Orien-
tal, cercando a Rússia con-
tinental, do Sul. E, neste 
contexto, está o apoio ma-
terial e ideológico aberto 
às chamadas revoluções 
‘coloridas’, bem como à 
paradoxal intrusão dos 
interesses do Atlântico 
Norte na Ásia Central... 
Deste jeito, prepara-se um 
cerco completo à Rússia, 
premissa para a perda de 
sua soberania.”

O escritor explica-
va: “Vamos considerar a 
Otan – Tratado do Atlân-
tico Norte e enfatizo, o 
Atlântico Norte. Mas on-
de a encontramos, real-
mente? Na Ásia Central, 
na Transcaucásia e muito 
ativa na Ucrânia, que está 
ansiosa para se juntar à 
sua equipe. E o que a Rús-
sia deve pensar? Diante da 
evidência de uma política 
de cerco, o cerco estra-
tégico mais elementar, 
graças ao qual a qualquer 
momento, se necessário, 
em duas ou três horas de 
posições avançadas, seria 
possível chegar aos nos-
sos principais centros de 
comando, como a Rússia 
deve reagir? Obviamen-
te, com medo e tomando 
contramedidas.”

E, além disso, com o 
alargamento ao Leste da 
Europa, a Otan quebrou 
a sua palavra… O escri-
tor falava de “um globa-
lismo da pior espécie” 
com o qual “queriam 
construir um futuro sem 
Deus”, com a absoluta 
primazia do mercado.

O filósofo, sociólogo, 
historiador e jornalista 
francês Raymond Aron 
havia definido Solzhe-
nitsyn “l’homme du siècle” 
(o homem do século), um 
profeta. Mas o Ocidente 
nunca o escutou. Infeliz-
mente.

Edoardo Pacelli é jornalis-
ta, ex-diretor de pesquisa 
do CNR (Itália), editor da 
revista Italiamiga e vice-

-presidente do Ideus.
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Gasto militar da Ucrânia 
quase triplica em 7 anos

Kenneth Rogoff, ex-economista-chefe do FMI, 
professor em Harvard, defendeu, em artigo, que o 

Ocidente deixe de lados certos controles – que atribui em 
parte à esquerda – e aumente o investimento em armas 
para manter a superioridade frente a forças desafiantes 
(leia-se Rússia, China e Índia).

Pregação cosmética. O site Our World in Data (nos-
so mundo em dados) mostra que os gastos militares no 
mundo somaram US$ 1,91 trilhão em 2020. Os membros 
da Otan (EUA inclusos) foram responsáveis por US$ 1,09 
trilhão, portanto, mais da metade do total mundial. Os 
Estados Unidos, sozinhos, gastaram US$ 798,28 bilhões.

As despesas de toda a Ásia somaram menos que a dos 
EUA: US$ 618,57 bilhões, sendo US$ 244,93 bilhões pela 
China e US$ 73 bilhões pela Índia. O Japão somou US$ 
48,16 bilhões.

A Rússia gastou US$ 66,84 bilhões, pouco mais que o 
Reino Unido, que dispendeu US$ 58,48 bilhões.

O Brasil teve gastos militares que montaram a US$ 25,1 
bilhões, pouco mais que Israel (US$ 21,07 bilhões) e mais 
que o dobro da Colômbia (US$ 10,13 bilhões), segunda 
maior despesa na América Latina. A “beligerante” Vene-
zuela gastou US$ 411,27 milhões (dado de 2019).

Em gasto per capita, Israel lidera (US$ 2.508 por habi-
tante), seguido pelos emirados Árabes (US$ 2.470, dado 
de 2014) e EUA (US$ 2.351).

Chama atenção o crescimento dos gastos da Ucrânia, 
em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), desde 2013: 
de 1,58% do PIB para 4,13% em 2020. A Rússia teve um 
pico de 5,43% do PIB em 2015, caindo para 4,26% em 
2020, pouco acima da média dos últimos 30 anos.

Mãos sujas

A grande mídia ocidental se alistou na guerra contra a 
Rússia, mas poderia deixar a hipocrisia de lado ao taxar 
apenas Putin de sanguinário. Também têm sangue nas 
mãos Obama, Trump e Biden, que usam a Ucrânia de 
bucha de canhão para enquadrar os russos.

Zelensky igualmente não é inocente, ao aceitar o papel 
de cabeça de ponte estadunidense. Horas antes da invasão 
russa, o comediante dublê de presidente insistia que tudo 
corria normalmente em Kiev e instava seus compatriotas 
a seguirem suas vidas como de costume.

Desculpa

A economia já vinha mal, a inflação não dava trégua. 
Mas a dupla Bolsonaro-Guedes vai atribuir a culpa do 
fracasso da política econômica do governo à crise na 
Ucrânia.

Rápidas

A Auddas fará, dia 8, 19h, o seminário “Empreende-
dorismo Feminino”. Participarão Alice Porto (Contadora 
da Bolsa Contabilidade), Luciana Ribeiro (Agroline) e 
Mariana Uebel (Grou). Julian Tonioli, sócio-fundador 
da Auddas, fará a mediação do encontro que acontecerá 
no canal do YouTube da empresa. Inscrições: conteudo.
auddas.com/webinar-empreendedorismo-feminino *** 
O cantor e compositor Nando Reis segue comemorando 
seus mais de 40 anos de carreira com a turnê Nando Hits. 
A próxima apresentação será neste sábado (5), no resort 
Le Canton, em Teresópolis *** A Comissão de Direito e 
Relações Internacionais da OAB Santos organizará entre 
7 e 10 de março, às 9h30, o “Congresso Internacional 
África e Américas”. Inscrições: oabsantos.org.br/cursos-
palestras/937-congresso-internacional-africa-e-americas
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O PIB de 2021 e as perspectivas para 2022
Por Jorge Priori

O PIB de 2021 
fechou com um 
crescimento de 

4,6% frente a 2020, to-
talizando R$ 8,7 trilhões. 
Segundo o IBGE, houve 
crescimentos na Indústria 
(4,5%) e Serviços (4,7%), e 
variação negativa na Agro-
pecuária (-0,2%). O PIB per 
capita alcançou R$ 40.688,1, 
um avanço real de 3,9% no 
ano. Conversamos com os 
economistas de quatro ban-
cos sobre suas avaliações 
sobre o PIB de 2021 e as 
projeções, nesse momento, 
para o PIB de 2022.

Mauricio Nakahodo, 
economista sênior do 
Banco MUFG Brasil

O crescimento em 2021 
foi liderado pela indústria 
e serviços, que se recuper-
aram após a forte queda 
mostrada no ano anterior, 
muito por conta do pro-
gresso na vacinação e con-
sequente melhor controle 
da pandemia, o que permi-
tiu ao governo flexibilizar as 
medidas de restrição à ativi-
dade econômica. Já a agro-
pecuária acabou mostrando 
uma leve queda por conta 
das condições climáticas 
adversas.

Projeção do PIB para 
2022: crescimento de 
0,8%

Para 2022, mantemos 
nossa projeção de cresci-
mento de 0,8% por diversos 
motivos:

1 – a leve revisão para ci-
ma dos números do primei-
ro e segundo trimestres 
do ano passado, aliado ao 
desempenho acima do es-
perado no quarto trimestre 
elevou o carrego estatístico 
para o PIB deste ano de 
-0,1% para +0,3%

2 – a melhora da pan-
demia sem maiores re-
strições beneficia o setor de 
serviços e, especificamente, 
os serviços às famílias, cu-
jo nível de atividade ainda 
encontra-se 11% abaixo do 
patamar pré-pandemia;

3 – há boas perspectivas 
de redução das tarifas de 
energia elétrica estimulando 
a economia, uma vez que as 
chuvas abundantes recuper-
aram significativamente o 
nível dos reservatórios das 
hidrelétricas, diminuindo 
assim um dos fatores de 
risco para os investimentos, 
e também abrindo chances 
para redução da tarifa de 
energia elétrica;

4 – boa safra de grãos mes-
mo considerando a recente 
revisão para baixo devido a 
problemas climáticos.

O conflito Rússia-Ucrâ-
nia coloca em risco nosso 
cenário, uma vez que maio-
res pressões inflacionárias 
podem levar o Banco Cen-
tral a elevar a taxa básica de 
juros para patamares mais 
elevados do que esperamos, 
impactando negativamente 
a atividade econômica.

Eduardo Vilarim, 
economista do Banco 
Original

Sob a ótica da oferta, o 
resultado de 2021 foi in-
fluenciado, sobretudo, pela 
expansão trimestral da ag-
ropecuária, construção civil 
e serviços, que avançaram o 
suficiente para compensar a 
queda de 2% do comércio. 
O setor de serviços, em-
bora tenha acelerado 0,5% 
t/t foi fragilizado pela piora 

do comércio (-2,0% t/t) e 
serviços de atividades imo-
biliárias e aluguel, que sen-
tem os efeitos do aumento 
de preços (sobretudo em 
contratos referenciados em 
IGP-M, no caso do aluguel), 
da redução orçamentária 
das famílias e da redução do 
volume de crédito.

Já a indústria chegou a 
apresentar um resultado 
surpreendente na PIM-PF 
de dezembro, em função 
da produção acentuada de 
veículos e componentes 
eletrônicos, mas os dados 
divulgados pela Anfavea em 
janeiro deste ano sinalizam 
para uma performance bas-
tante pontual na produção 
de automóveis, que voltou 
a cair. Mais uma vez, a con-
strução civil (1,5% t/t) foi o 
único destaque positivo do 
setor.

Já em termos anuais, ap-
enas o segmento da agro-
pecuária apresentou ligeira 
queda se comparado a 
2020, sobretudo em função 
da estiagem que ocorreu 
sobre as safras e em função 
do embargo chinês sobre as 
exportações de carne bo-
vina do Brasil. Para 2022, 
consideramos, a partir dos 
dados do Levantamento 
Sistemático de Produção 
Agrícola do IBGE, um 
recorde de produção de 
cereais, leguminosas e ole-
aginosas, o que deve ser 
positivo para a agricultura.

Pela perspectiva da de-
manda, o consumo famil-
iar continua se expandindo 
na comparação trimestral 
(0,7% t/t e 3,6% a/a), mes-
mo em meio a inflação ai-
nda elevada e queda do ren-
dimento médio das famílias. 
Os investimentos voltaram 
a crescer (0,4% t/t e 17,2% 
a/a) em linha com o resul-
tado positivo da produção 
de insumos típicos para 
construção civil e expansão 
de bens de capital.

De modo geral, o número 
é bastante positivo, embora 
o resultado seja o maior 
desde 2010, quando o PIB 
avançou 7,5%, demonst-
rando que nosso PIB “an-
dou de lado” durante uma 
década.

Projeção do PIB para 
2022: crescimento de 
0,5%

Olhando para 2022, 
nossas expectativas con-
sideram um avanço de 
0,5% para o PIB. Em su-
ma, nossa visão positiva 
é sustentada pelo enten-
dimento de que a ativi-
dade deve se beneficiar 
do avanço de componen-
tes mais autônomos da 
economia, como a indús-
tria extrativa mineral (em 
função da alta das com-
modities) e do setor de 
serviços, influenciado pelo 
aumento dos serviços de 
alojamento e alimentação 
(bares, hotéis e restauran-
tes), que ainda se encon-
tram 11,7% abaixo do nív-
el pré-pandêmico, e que 
se beneficiam do aumento 
da mobilidade urbana e do 
avanço da vacinação.

Os gastos governamen-
tais também devem con-
ceder relevante impulso 
para a atividade, sobretudo 
nos recursos enviados dire-
tamente à população (Auxí-
lio Brasil e possível nova ro-
dada de FGTS) e pequenas 
e médias empresas (através 
de pacotes de crédito da 
ordem de R$ 100 bilhões, 
como o Pronampe). Neste 

sentido, a expansão dos or-
çamentos familiares cria um 
ambiente favorável para o 
consumo, apesar da queda 
do rendimento médio ha-
bitual de todos os trabalhos, 
conforme dados da Pnad.

Por outro lado (em ter-
mos de maior risco para 
a atividade, sobretudo o 
crédito), entraremos num 
ambiente de aperto mon-
etário mais acentuado, em 
função da alta inflacionária 
(projetamos 6% para o IP-
CA de 2022), por fatores 
internos e externos, como 
a crise geopolítica entre 
Ucrânia e Rússia. Nesse 
sentido, esperamos uma 
Selic terminal que sairia 
de 12,25% (nosso número 
oficial hoje) para possíveis 
12,75% / 13,00% no final 
de 2022, mas aguardaremos 
o comunicado oficial do BC 
na próxima reunião para 
alinhar a projeção.

Luis Otavio Leal, econ-
omista-chefe do Banco 
Alfa

Podemos dizer que 2021 
foi uma recuperação cíclica 
com relação à queda ex-
pressiva de 2020. Quando 
pegamos em conjunto o 
biênio 2020/2021, tivemos 
um crescimento médio de 
0,35%, abaixo da média dos 
3 anos anteriores (1,44%) e 
muito próximo do que se 
espera para 2022.

Ou seja, quando olhamos 
o número do ano como 
um todo, como a evolução 
dele durante os trimestres, 
vemos que, tirando o 1º tri-
mestre, em que tivemos um 
desempenho muito bom, o 
restante do ano indica mais 
uma economia estagnada 
do que em franca recupera-
ção.

Como destaque podem-
os ressaltar a Formação 
Bruta de Capital Fixo (FB-
CF), mais conhecido como 
Investimento, que cresceu 
17,2%, com um bom cresci-
mento tanto do setor de 
Construção Civil, quanto de 
Máquinas e Equipamentos. 
Com isso, a taxa de inves-
timento como proporção 
do PIB chegou a 19,2%, o 
maior patamar desde 2014 
(19,9%).

Infelizmente, essa tendên-
cia não deve se mostrar sus-
tentável uma vez que foi 
baseada em um acúmulo de 
poupança interna durante a 
pandemia que deve ser redu-
zida ao longo de 2022 com a 
reabertura da economia. Por 
fim, vale destacar que o setor 
externo contribuiu negati-
vamente com 1,00 p.p. para 
o crescimento em 2021. Ou 
seja, sem esse efeito negativo, 
o PIB brasileiro no ano pas-
sado mostraria crescimento 
de 5,6%.

Projeção do PIB para 
2022: crescimento de 
0,3%

Estamos projetando um 
crescimento de 0,3% e, ao 
contrário de 2021, mais 
baseado na contribuição 
externa do que na absor-
ção interna. Isso acontecerá 
porque o consumo das 
famílias deverá ser menor, 
dado que o impulso da re-
abertura da economia tende 
a perder fôlego durante o 
ano e a redução do desem-
prego não está sendo acom-
panhada pelo aumento da 
massa salarial. Além disso, a 
alta dos juros deverá inibir 
esse componente que rep-
resenta 61% do PIB.

A questão dos juros tam-

bém será um dos fatores 
a contribuir para a expec-
tativa de um desempenho 
bem negativo da FBCF. 
Certamente, só não ter-
emos um PIB negativo em 
2022 pela contribuição da 
Agropecuária, pelo lado 
da oferta, e pelo setor ex-
terno, no lado da demanda. 
A safra recorde e os preços 
das commodities em alta 
no mercado internacional 
devem garantir uma con-
tribuição externa bem posi-
tiva, ao contrário do que 
observamos em 2021.

Daniel Xavier, coorde-
nador do departamento 
econômico do Banco 
ABC Brasil

O PIB do Brasil registrou 
alta de 0,5% na margem no 
4T21, após ajustes sazonais. 
Ainda que modesta, repre-
sentou uma taxa de cresci-
mento acima da expectativa 
(+0,1%) e veio após dois 
trimestres consecutivos 
de variações ligeiramente 
negativas (-0,1% no 3T21 
e -0,3% no 2T21). Ou seja, 
rompeu com o ambiente de 
recessão técnica observado 
até então. Com isso, o PIB 
do país encerrou 2021 com 
expansão de 4,6% (média), 
recuperando-se da contra-
ção de 3,9% observada em 
2020, reflexo da pandemia. 
Na comparação com o 
período pré-Covid (4T19), 
o nível atual da atividade 
econômica já é 0,5% supe-
rior.

Quanto à surpresa apu-
rada no 4T21, na ótica da 
oferta, destacamos o des-
empenho das atividades de 
serviços (+0,5% na margem 
versus +0,3% projetado) 
e do PIB agrícola (+5,8% 
versus +5%). Já o PIB in-
dustrial veio em -1,2% (em 
linha com o esperado). Do 
lado da demanda, o con-
sumo das famílias e do 
governo, além dos inves-
timentos foram os princi-
pais destaques positivos, 
com variações trimestrais 
de +0,7%, +0,8% e +0,4%, 
respectivamente.

Projeção do PIB para 
2022: crescimento de 
0,3%

Em termos de perspec-
tiva para 2022, o efeito es-
tatístico (carry) do PIB 4T21 
veio positivo em +0,3%. No 
início do ano, com os dados 
à época, o mesmo efeito era 
estimado em -0,5%; uma 
evidente melhora na mar-
gem, portanto. Além disso, 
os indicadores antecedentes 
referentes ao 1T22 apon-
tam para nova expansão do 
PIB no período (+0,2%, 
estimativas preliminares), 
contando com alta adicio-
nal em serviços, manufatura 
e a produção agrícola.

Dessa forma, entendemos 
que a nossa projeção atual de 
PIB estável (0,0%) em 2022 
tem viés de alta, possivel-
mente, para +0,3%. Este viés 
será calibrado com maior 
precisão após as pesquisas 
mensais de atividade do IB-
GE e é acentuado também 
pela postura fiscal esperada 
para este ano, mais expan-
sionista, com os governos 
subnacionais aumentando 
os seus gastos (salários, por 
exemplo) e o governo fed-
eral promovendo desonera-
ções de tributos. A resultante 
disso é um PIB melhor em 
2022, ainda que mantenha 
tendência de desaceleração 
frente a 2021 (4,6%).

Mais PIB, na página 6.



Resiliência climática e 
culturas tradicionais
As mudanças climáticas apresentam riscos para os ecos-

sistemas terrestres e oceânicos, para os padrões de vi-
da, saúde e segurança hídrica. A mitigação desses eventos 
tem que levar em conta desde a infraestrutura até as pro-
jeções de crescimento das cidades e as rupturas ocasiona-
das pelos eventos naturais, por guerras, pelo desfloresta-
mento e tudo o mais que pode levar à busca de maior ou 
menor resiliência.

Nas cidades e nos campos, alagamentos e enchentes 
vêm se acentuando, tornando essencial adaptação e resil-
iência, com investimentos e planejamento, mas também 
com soluções baseadas nos conhecimentos científicos e 
tradicionais, ou seja, o aprendizado da natureza também é 
fundamental para a resiliência.

A inclusão no IPCC (Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas), em 2019, do conhecimento das 
populações tradicionais locais e dos povos indígenas este 
já consagrado desde 2007 na Declaração das Nações Uni-
das sobre os direitos dos povos indígenas, une ciência e 
natureza e oferece grande contribuição para projetos so-
cioecológicos resilientes. Essas comunidades detêm grande 
prática cultural, sabedoria, tradições e formas de conhecer 
o mundo podendo fornecer informações e soluções para as 
mudanças climáticas.

Importantes projetos de resiliência climática estão sen-
do desenvolvidos na África visando a redução da desertifi-
cação, também no Ártico, Finlândia, China e em locais mais 
vulneráveis ao aquecimento global, unindo os conhecimen-
tos tradicionais e científicos.

Enquanto os conhecimentos tradicionais estão sendo in-
corporados aos estudos científicos para a sobrevivência do 
planeta e estratégias de adaptação, no Brasil, a série Maracá 
– Emergência indígena denuncia o genocídio indígena e ques-
tiona o preço que pagaremos por tal ato.

O pensador e líder indígena Ailton Krenak salienta que 
apesar de todas as evidências, as geleiras derretendo, os 
oceanos cheios de lixo, o grande número das espécies em 
extinção, estamos nos desconectando desse organismo vivo 
que é a Terra. Seu povo habita o denominado “Quadriláte-
ro Ferrífero” em Minas Gerais, onde a lama da mineração 
de grandes corporações envenena a bacia do rio Doce.

Nesse cenário, Krenak aponta alguma esperança: “O tem-
po passou, as pessoas se concentraram em metrópoles, e o 
planeta virou um paliteiro. Mas, agora, de dentro do concre-
to, surge essa utopia de transformar o cemitério urbano em 
vida. A agrofloresta e a permacultura mostram aos povos da 
floresta que existem pessoas nas cidades viabilizando novas 
alianças, sem aquela ideia de campo de um lado e cidade do 
outro” (Krenak, Ailton. A vida não é útil, p.22).

Apesar de seu território estar devastado e sem caça, 
cumprindo as projeções de antigos pajés, Krenak sugere 
que ainda há tempo de um armistício e admitir que “o nos-
so sonho coletivo de mundo e a inserção da humanidade 
na biosfera terão que se dar de outra maneira” (idem, p.44).

É essencial a contribuição de todos para atravessar esse 
deserto, e as práticas culturais são fundamentais para essa 
travessia, isto é, se realmente decidirmos sobreviver sem ser-
mos devorados pelo desenvolvimento insustentável que ain-
da predomina sobre uma terra ainda tolerante, mas cansada.
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Balanços patrimoniais da controladora e consolidado encerrados em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Valores expressos milhares de Reais)
Controladora Consolidado

ATIVO Notas 2021
2020  

Reapresentado 2021
2020  

Reapresentado
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4.1 - 36 10.363 8.319
Títulos e valores mobilíários 4.2 - - 4.155 5.282
Contas a receber 5 25 25 10.156 6.360
Impostos a recuperar 6 93 93 698 728
Outras contas a receber 7 18 18 1.015 643

Total do ativo circulante 136 172 26.387 21.332

Não circulante
Partes relacionadas 16.2 2.745 2.764 1.500 3.072
Impostos a recuperar 6 4 4 1.486 1.486
Depósitos judiciais 15.1 - - 893 317
Investimentos 8 23.272 19.963 - -
Imobilizado 9 - - 940 2.261
Intangível 10 8 8 14.935 13.825

Total do ativo não circulante 26.029 22.739 19.754 20.961
Total do ativo 26.165 22.911 46.141 42.293

Controladora Consolidado

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Notas 2021
2020  

Reapresentado 2021
2020  

Reapresentado
Circulante
Fornecedores 11 - 12 1.911 2.825
Empréstimos e financiamentos 12 - - 28 15
Obrigações sociais e trabalhistas 13 - - 1.311 965
Obrigações tributárias 14 - 8 1.138 1.754
Provisão para perdas com investimentos 8 861 460 - -

Receita diferida 17 - - 4.324 2.435
Outros passivos 18 - - 1.696 694
Total do passivo circulante 861 480 10.408 8.688
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 12 - - 757 764
Obrigações tributárias 14 4 4 1.486 1.486
Partes relacionadas a pagar 16.2 3.456 3.373 1.079 1.712
Provisão para contingências 15 - - 222 222
Outros passivos não circulantes 18 - - 499 966

Total do passivo não circulante 3.460 3.377 4.043 5.150
Patrimônio líquido
Capital social 19.1 16.696 15.178 16.696 15.178
Capital social a integralizar - (82) (82) (82) (82)
Reserva de capital 19.2 1.425 1.425 1.425 1.425
Reserva legal 19.3 423 289 423 289
Ações em tesouraria 19.6 (1.518) (578) (1.518) (578)
Outros resultados abrangentes 19.5 7.228 7.116 7.228 7.116
Prejuízos acumulados (2.328) (4.294) (2.328) (4.294)

Total do patrimônio líquido atribuível  
 aos controladores 21.844 19.054 21.844 19.054
Participação dos não controladores 19.6 - - 9.846 9.401
Total do patrimônio líquido 21.844 19.054 31.690 28.455
Total do passivo e patrimônio líquido 26.165 22.911 46.141 42.293

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

MZ Group S.A.
CNPJ nº 11.382.666/0001-78
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Demonstrações dos fluxos de caixa da controladora e consolidado - Método indireto em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Valores expressos em milhares de Reais)
Controladora Consolidado

Notas 2021 2020 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Ajustes para reconciliar o resultado das atividades operacionais
Lucro antes dos impostos 2.679 3.229 11.776 8.772

Ajuste para reconciliação do resultado líquido ao caixa 
 gerado pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização - - 369 341
Provisão estimada de crédito de liquidação duvidosa - - (35) -
Resultado de equivalência patrimonial (9.992) (7.752) - -
Outras movimentações dos investimentos 7.084 189 - 20

Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo
Títulos e valores mobiliários - - 1.127 (2.006)
Contas a receber - 23 (3.761) 727
Impostos a recuperar - (3) 29 (892)
Depósitos judiciais - - (576) (73)

Controladora Consolidado
Notas 2021 2020 2021 2020

Outras contas a receber e despesas antecipadas - 1.982 (372) 988
Fornecedores (12) (3) (914) 1.560
Obrigações sociais e trabalhistas - - 346 (850)
Obrigações tributárias (9) 1 (616) 1.655
Adiantamento de clientes - - - (297)
Receita diferida com partes relacionadas - - 1.889 (318)
Contas a pagar e outros passivos - - 535 303

Caixa líquido gerado pelas (usado nas) atividades operacionais (249) (2.334) 9.797 9.929
Imposto de renda e contribuição social pagos - - (4.878) (2.300)
Caixa líquido gerado pelas (usados nas) atividades operacionais (249) (2.334) 4.919 7.629
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Ativo imobilizado e intangível - - (158) (2.242)
Ações em tesouraria - (578) - (578)
Caixa líquido gerado pelas (usado nas) atividades de investimentos - (578) (158) (2.820)

Controladora Consolidado
Notas 2021 2020 2021 2020

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Resultado de conversão de empresas no exterior 112 2.252 112 2.252
Movimentações sócios minoritários - - (3.775) (545)
Empréstimos e financiamentos - - 6 730

Caixa líquido das atividades de financiamentos 112 2.252 (3.656) 2.437
Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades de 
 financiamento com acionistas
Partes relacionadas 101 628 938 (2.935)
Caixa líquido gerado pelas (usado nas) atividades de  
 financiamento com acionistas 101 628 938 (2.935)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (36) (32) 2.043 4.311
Caixa no início do exercício 36 68 8.319 4.008
Caixa no final do exercício - 36 10.363 8.319
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (36) (32) 2.043 4.311

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado do exercício da controladora e consolidado em 31 de dezembro de 
2021 e de 2020 (Em milhares de Reais, exceto resultado por ação)

Controladora Consolidado
Notas 2021 2020 2021 2020

Receita operacional líquida 20 - 118 77.518 51.387
Custos dos serviços prestados 21 (35) (56) (45.033) (30.506)

Lucro bruto (35) 62 32.485 20.881
Receitas/(despesas) operacionais
Despesas administrativas e gerais 22 (0) (35) (9.914) (7.850)
Outras receitas e despesas operacionais 23 (7.193) (4.422) (8.460) (5.369)
Resultado de equivalência patrimonial 8 9.992 7.752 - -

Lucro antes do resultado financeiro 2.762 3.357 14.111 7.662
Receitas financeiras 24 1 1 355 1.501
Despesas financeiras 24 (84) (129) (2.689) (392)

Lucro antes dos impostos 2.679 3.229 11.776 8.772
Imposto de renda e contribuição social correntes 25 - - (4.878) (2.300)

Lucro líquido do exercício 2.679 3.229 6.898 6.472
Lucro líquido atribuível a 2.679.359 - 6.897.957 -
Acionistas controladores - - 2.679 3.229
Acionistas não controladores - - 4.219 3.243

Quantidade de ações - - 153.320 139.382
Lucro por ação (expresso em R$ por ação) - - 0,04 0,05

As notas explicativas da Administração são  parte integrante das demonstrações financeiras.

Apps do BB, Nubank e Itaú tiveram 
problemas com Pix e saldos

Esta semana foi mar-
cada por problemas 
nos Apps e sites de 

bancos. Na última quinta-
-feira, o banco Itaú teve 
falhas no acesso eletrônico 
às contas. O site voltou ao 
normal após algumas ho-
ras. Nesta sexta-feira, foi a 
vez dos Apps de Banco do 
Brasil (BB) e Nubank apon-
tarem problemas de visuali-
zação de saldos, faturas de 
cartão de crédito e na ope-
ração via Pix.

Na manhã desta sexta-
-feira, os correntistas do BB 
não conseguiram realizar 
transferências Pix. Também 
foram relatados problemas 
em compras com cartão de 
débito. Os problemas co-
meçaram por volta das 8h 
e só foram resolvidos por 
volta das 14h30. Durante 
esse processo, o saldo das 

contas correntes não pôde 
ser visualizado por cerca de 
meia-hora.

Em relação ao Nubank, as 
falhas dificultaram a visuali-
zação de saldos, a verificação 
da fatura do cartão de crédito 
e também afetaram as opera-
ções via Pix. As reclamações 
começaram por volta das 
10h15. Segundo a instituição, 
os serviços começaram a ser 
gradualmente restabelecidos 
por volta das 14h.

Segundo o site Down De-
tector, que monitora recla-
mações a respeito de insti-
tuições financeiras, o pico de 
queixas relativas ao BB ocor-
reu por volta das 13h30, com 
501 reclamações simultâneas. 
Os principais problemas re-
latados foram em operações 
no internet banking (59%), 
login no aplicativo (24%) e 
transferências (17%).

No caso do Nubank, o 
pico de reclamações ocor-
reu às 12h30, com 387 quei-
xas simultâneas. Os proble-
mas mais notificados foram 
dificuldade em visualizar 
saldos (67%), transferências 
(21%) e login no aplicativo 
móvel (12%).

Procon

O Procon de São Paulo 
notificou o Grupo Itaú por 
problemas enfrentados pelos 
clientes nos aplicativos e na 
página do banco nesta quin-
ta-feira. O órgão solicitou 
que o banco esclareça quan-
do constatou o problema e 
quais as providências e pro-
tocolos de segurança foram 
aplicados. Também devem 
ser informados quais servi-
ços e quantos clientes foram 
afetados pela instabilidade.

O Procon também dese-
ja que o Itaú explique quais 
são as medidas tomadas 
para proteger os dados pes-
soais dos clientes e evitar 
vazamentos acidentais ou 
ilícitos de informações.

Segundo o órgão, os con-
sumidores não podem ser 
prejudicados pelas falhas na 
plataforma do banco. Caso 
algum cliente tenha sido im-
pedido de realizar uma tran-
sação e o banco não ofere-
ceu alternativas, não poderá 
haver cobrança de multas 
ou juros.

A recomendação para 
quem teve problemas com 
as falhas no Itaú é registrar 
reclamação pelos canais de 
atendimento do banco. Ca-
so não seja oferecida solu-
ção, o consumidor pode 
entrar em contato com o 
Procon.

O número de ataques ci-
bernéticos no Brasil foi de 
cerca de 16,2 bilhões na pri-
meira metade de 2021. O 
número representa aumen-
to 16,17% em comparação 
com o mesmo período no 
ano passado. O dado, do 
estudo da Fortinet, alerta 
para o problema de ataques 
a redes, sistemas e outras in-
fraestruturas digitais.

É imprescindível que as 
empresas invistam em es-
tratégias de segurança, mas 
é preciso ter em mente que 
os ataques são inevitáveis. 
Em algum momento e de 
alguma forma um sistema 
vai sofrer ataques, e é neces-
sário estar preparado para 
uma rápida recuperação, is-
so sim faz toda a diferença.

Vale lembrar que, parale-
lo ao aumento dos ataques 
cibernéticos, acompanha-
mos o uso intensivo da tec-
nologia durante os meses 
de pandemia – muito por 

conta da adesão repentina 
ao trabalho remoto e o cres-
cimento do e-commerce.

Somado a este cenário, 
acompanhamos o adven-
to do Pix, com transações 
instantâneas entre contas 
bancárias. Tudo isso cola-
bora para ambientes mais 
vulneráveis a ataques. A 
pandemia aumentou o risco 
de segurança (por conta do 
home office), as lacunas na 
segurança física e da infor-
mação e o influxo de ciber-
criminosos. De acordo com 
a Kaspersky, o Brasil teve 
um crescimento de 330% 
ataques cibernéticos duran-
te este período.

Claro que as empresas de-
vem estar preparadas, com 
camadas de segurança ca-
pazes de proteger dados e 
redes de dispositivos. Minha 
ideia aqui não é nem questio-
nar isso, mas é preciso ficar 
atento para o mais impor-
tante: estar preparado para 

uma rápida recuperação.
Já ouviu falar do termo 

resiliência cibernética? Ho-
je ele é fundamental para a 
sobrevivência dos negócios. 
Falamos muito sobre os 
custos gerados pelas viola-
ções de dados e pouco so-
bre a etapa de recuperação 
depois de um ataque. De-
pois de terem sidos expos-
tas, muitas empresas levam 
dias, semanas para se recu-
perarem de um golpe.

Além das estratégias de 
segurança, é preciso pensar 
nas estratégias de restabele-
cimento da segurança após 
um ataque. Até porque, por 
melhor e mais sofistica-
da que seja a segurança de 
uma organização, ela fica 
vulnerável ao risco humano 
– milhares e milhares de ca-
madas de segurança para a 
empresa ser exposta por um 
colaborador que usou um 
pendrive comprometido.

Os cibercriminosos es-

tão cada vez mais criativos 
e, para cada camada de se-
gurança, surgem dois ou 
mais golpes diferentes do 
usual. Vale, então, ficar de 
olho no tempo de recupera-
ção, munindo a empresa de 
um plano de contingência 
e de backups prontos para 
entrarem em operação no 
D+1 do ataque.

Existem hoje as mais 
diferentes formas de blin-
dar uma infraestrutura em 
nuvem, por exemplo, e de 
manter sistemas espelho 
para evitar problemas com 
falta de backup. A resiliên-
cia cibernética é sobre isso: 
você não vai eliminar os 
riscos (eles estão todos aí o 
tempo todo), mas vai con-
seguir mitigar. E, claro, se 
recuperar rapidamente. Sua 
empresa está pronta?

Alexandre Azevedo 
é vice-presidente de  
Negócios da Think IT.

Ciberataques: empresas não eliminam, mas mitigam riscos

Clientes também não conseguiram verificar fatura de cartão
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BDRs do segmento das 
bigtechs atraem investidores

Levantamento fei-
to pela plataforma 
Dividendos.me, em 

sua própria base de dados 
formada por 130 mil in-
vestidores, mostra que os 
BDRs (Brazilian Deposi-
tary Receipts) das bigtechs 
Apple (AAPL34), Face-
book (FBOK34) e Google 
(GOGL34) ocupam os 
três primeiros lugares no 
ranking de preferência dos 
investidores por ações de 
companhias estrangeiras. 
As empresas de tecnologia, 
aliás, ocupam seis posições 
entre as dez mais procura-
das. Os dados são referen-
tes a janeiro de 2022.

Bigtechs é nome dado ao 
pequeno grupo de corpora-
ções que estão dominando 
o mercado da tecnologia. 
Essas organizações têm a 
inovação como força motriz 
de seus negócios e atuam 
para desenvolver serviços 
disruptivos de forma esca-
lável, ágil e dinâmica, con-
ceitua o blog https://blog.
inteligov.com.br/bigtechs/. 
“Atualmente, estima-se que 
as cinco principais empre-
sas (Big-Five) são responsá-
veis por controlar cerca de 
80% do mercado de tecno-
logia. São elas: Google, Fa-
cebook, Apple, Microsoft e 
Amazon”, elenca o blog. 

De acordo com a platafor-
ma, a sequência é quebrada 

pela Walt Disney (Disb34), 
que atua no ramo de mídia, 
Tesla (TSLA34), do setor 
automotivo, e pela Amazon 
(AMZO34), da área de varejo 
diversificado), mas, logo em 
seguida, na sétima posição, está 
a Microsoft (MSFT34) seguida 
de Alibaba (BABA34) e Mer-
cado Livre (MELI34), as três 
do setor de software e tecno-
logia. A lista é completada pela 
Coca-Cola (COCA34), do se-
tor de bebidas.

 “Curiosamente, os bra-
sileiros têm preferência por 
um segmento conhecido 
por não pagar ou pagar mui-
to pouco dividendos. A Ap-
ple, que conta com 1,41 mil 
investidores na Dividendos.
me, ofereceu um dividend 
yield (retorno de dividen-
do) de 0,52% em 12 meses. 
E um yield de recompra de 
3,21%. Facebook e Goo-
gle nem dividendos pagam, 
mas realizaram a recompra 
de suas ações com rendi-
mentos, respectivamente, 
de 8,38% e 2,36%”, cita a 
plataforma Dividendos.me.

“Tributariamente falando 
é mais interessante para as 
empresas efetuarem recom-
pra de ações do que efetiva-
mente distribuir dividendos, 
uma vez que a distribuição 
de lucros tem uma tributa-
ção alta nos Estados Uni-
dos. Por isso para as empre-
sas americanas a recompra 

acaba sendo menos custosa 
e gera valor ao seu acionis-
ta, uma vez que quando a 
recompra é realizada e as 
ações são posteriormente 
canceladas, o acionista vai 
possuir um ‘pedaço’ maior 
da companhia”, explica 
Guilherme Gentile, head de 
análise, da Dividendos.me 

Tesla, Amazon e Ali-
baba também não pagam 
dividendos aos acionistas. 
A Microsoft, por sua vez, 
ofereceu 0,78% de dividend 
yield e recompra com retor-
no de 1,32%. “As big techs 
normalmente não pagam 
dividendos porque focam 
no crescimento futuro. Há 
também o fato de que al-
gumas delas demoram anos 
para começarem a lucrar. 
Assim, são ações para o in-
vestidor que aposta no cres-
cimento dessas companhias 
e a consequente valorização 
de seus papéis”, comenta.

Segundo Gentile, não 
se pode dizer, porém, que 
o não pagamento de divi-
dendos é exclusivo das big 
techs. Empresas de outros 
setores também agem da 
mesma forma. A Walt Dis-
ney, por exemplo, além de 
não pagar dividendos tam-
bém não fez a recompra 
de ações. A Coca-Cola, ao 
contrário, tem como cultura 
pagar dividendos aos seus 
acionistas.

Consumidor poderá negociar dívidas em 
atraso durante Mutirão Nacional em março

De 7 a 31 de março, 
mês do consumi-
dor, a Federação 

Brasileira de Bancos (Fe-
braban) e bancos associa-
dos promovem o Mutirão 
Nacional de Negociação de 
Dívidas e Orientação Fi-
nanceira. 

A iniciativa, promovida 
pela Febraban em parceria 
com o Banco Central do 
Brasil, Secretária Nacional 
do Consumidor (Senacon) 
e Procons de todo o país, 
permitirá que o devedor te-
nha a oportunidade de co-
nhecer e quitar seus débitos 
em atraso, e tenha acesso a 
conteúdo exclusivo sobre 
educação financeira.

“Durante a pandemia, 
os bancos foram proativos 
e renegociaram voluntaria-
mente mais de 19 milhões 
de contratos de emprésti-
mos bancários, repactuan-
do R$ 1,1 trilhão de saldos 
devedores e suspendendo 
R$ 150 bilhões em pres-
tações, o que trouxe alívio 
financeiro imediato para 
milhares de clientes. O mu-
tirão nacional é uma ação 
conjunta que não apenas 
contribui para o reequilíbrio 
orçamentário das famílias, 
mas, principalmente, pro-
move a educação financei-
ra, que é fundamental para 
que o consumidor consiga 
evitar o endividamento de 

risco, tenha mais informa-
ções sobre produtos e ser-
viços bancários e melhore 
sua saúde financeira”, afir-
ma Isaac Sidney, presidente 
da Febraban.

Maurício Moura, diretor 
de Relacionamento, Cidada-
nia e Supervisão de Condu-
ta do Banco Central (BC), 
destaca o componente de 
orientação financeira do 
mutirão: “A preparação pa-
ra a negociação é um ótimo 
momento para o consumi-
dor analisar a sua situação 
financeira. É fundamental o 
consumidor conhecer suas 
dívidas, avaliar se sua parti-
cipação no mutirão é apro-
priada e também identificar 
qual o valor mensal máximo 
que pode pagar no acordo. 
Nossa expectativa é que o 
mutirão gere acordos efeti-
vos para o cidadão, reduzin-
do o risco de reincidência 
do problema”.

Uma página específica do 
mutirão (https://meubol-
soemdia.com.br/Materias/
mutirao-da-negociacao) foi 
desenvolvida para esta pre-
paração prévia, com o ob-
jetivo de direcionar o con-
sumidor por caminhos de 
orientação financeira até 
o envio de propostas de 
negociação na platafor-
ma de mediação de con-
flitos ConsumidorGovBr 
(https://www.consumi-

dor.gov.br/pages/princi-
pal/?16464236891222), sis-
tema criado pela Senacon e 
que conta com a adesão de 
mais de 160 instituições fi-
nanceiras.

Na página do mutirão, 
entre outras ferramentas, o 
interessado encontrará link 
para o Registrato, sistema 
do Banco Central por meio 
do qual é possível acessar, 
entre outros, o Relatório de 
Empréstimos e Financia-
mentos (SCR), que contém 
a lista de dívidas em seu no-
me perante as instituições 
financeiras.

São alvo da campanha 
pessoas físicas com dívidas 
que não possuem bens da-
dos em garantia; que este-
jam em atraso e em nome 
de uma pessoa natural; e 
tenham sido contraídas de 
bancos ou financeiras.

A adesão ao mutirão é 
simples. O consumidor po-
de optar por negociar com 
a instituição credora dentro 
da plataforma Consumi-
dorGovBr, ou diretamente 
com os canais digitais de 
negociação dos bancos. Na 
plataforma, o consumidor 
encontra um modelo de 
reclamação no qual pode 
se basear para redigir a sua 
solicitação. O banco tem o 
prazo de 10 dias para ana-
lisar o pedido e apresentar 
uma proposta.
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Edital de 1ª convocação de Assembleia Geral de Debenturistas 
– 1ª emissão: Ficam convidados os Srs. Debenturistas da 1ª Emissão 
de Debêntures da PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. 
– PROMAN, a se reunirem em Assembleia Geral, a se realizar no dia 
28 de março de 2022, às 10:30 hs, na sede da Companhia, na cidade 
do Rio de Janeiro, localizada à Rua Jardim Botânico, nº 674, sala 316, 
Jardim Botânico, para deliberarem sobre as seguintes Ordens do Dia:  (a) 
alteração do item 4.12.1 da Escritura de Emissão. (b) alteração da forma 
do cálculo da remuneração, conforme disposto no item 4.5 da Escritura 
de Emissão. Nanci Turibio Guimarães - Diretora Financeira e de Relações 
com Investidores.

PRODUTORES 
ENERGÉTICOS 
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93 
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2

ÍNTEGRA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS 
DE ENGENHARIA EM INTEGRIDADE DE EQUIPAMENTOS LTDA.

CNPJ 02.804.589/0001-06 / NIRE: 33.4.0003086-9
Estrada do Engenho D’Água, 1210 – 
Jacarepaguá – Rio de Janeiro - RJ

Edital de Convocação  Assembleia Geral Ordinária 
O Diretor Presidente da ÍNTEGRA – COOPERATIVA DE TRABALHO 
DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA EM INTEGRIDADE DE 
EQUIPAMENTOS LTDA, com sede a Estrada do Engenho D’Água, 1210 
- Jacarepaguá - Rio de Janeiro - RJ,  CEP: 22765-240, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos os cooperados 
em conformidade com a Legislação em vigor e do seu Estatuto Social para 
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em sua sede, no dia 22 de março 
de 2022, às 07:00 horas em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois 
terços) dos sócios, às 08:00 horas em segunda convocação com a presença 
de metade mais um dos sócios, ou ainda, às 09:00 horas em terceira e última 
convocação com a presença de  no mínimo 10 (dez) sócios, para  deliberarem  
sobre  a  seguinte  ordem do dia:  I- Prestação de contas do exercício de 2021, 
acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório 
da Gestão; b) Balanço; c) Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas no 
exercício; II- Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; III- Eleição 
da Diretoria; IV- Eleição do Conselho Fiscal; V- Assuntos de interesse social. 
Para efeito de quórum, a cooperativa possui nesta data 04/03/2022 o nº de  26 
(vinte e seis) sócios em dia com suas obrigações. RJ, 04 de março de 2022. 

Teófilo Antônio de Sousa - Diretor Presidente.

ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ/MF nº 29.435.005/0001-29 - NIRE n° 33.3.0029696-4

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Senhores Acionistas da ESHO – Empresa de Serviços 
Hospitalares S.A. (“Companhia”) que se encontram à disposição dos 
mesmos na sede social da Companhia, na Avenida Barão de Tefé nº 34,  
5º ao 12º andares, Bairro Saúde, Cidade e Estado do Rio de Janeiro,  
CEP 20.220-460, os documentos a que se refere o artigo 133 da  
Lei 6.404/76, a saber, relatório da administração e demonstrações 
financeiras da Companhia, todos relativos ao exercício social encerrado em  
31 de dezembro de 2021.

Rio de Janeiro, 07 de março de 2022.
Marco Aurélio de Alvim Costa - Presidente

Ricardo Hajime Yoshio Watanabe – Diretor Financeiro

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE: 33.3.0016653-0

Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
24/02/22: Data, Horário e Local: Aos 24/02/22, às 10:00h, na sede social 
da Companhia localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 701, 
Botafogo, na Cidade e Estado do RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos Fer-
rari – Presidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. 
Convocação e Presença: Presentes os acionistas que representam a to-
talidade do capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada 
a convocação nos termos do §4º do art. 124 da Lei n° 6.404/76. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre a proposta de distribuição de juros sobre capital 
próprio. Deliberações Aprovadas: Os acionistas aprovam por unanimida-
de de votos, conforme recomendação do Conselho de Administração, a 
distribuição de juros sobre capital próprio (2ª parcela do ano de 2022) no 
montante de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), a ser pago em 
ou antes de março/22. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os 
trabalhos e suspensa a Assembleia Geral pelo tempo necessário para a 
lavratura desta ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada 
por todos os presentes. Assinaturas: Mariano Carlos Ferrari – Presidente 
e Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Repsol Upstream B.V., 
Repsol Exploración, S.A. e TipTop Luxembourg S.A.R.L.. Certifico e atesto 
que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no livro próprio da Com-
panhia. RJ, 24/02/22. Secretária da Mesa - Carolina Assano Massocato 
Escobar. Jucerja nº 4788463 em 25/02/22.

FABRIMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/MF nº 33.064.262/0001-79 - NIRE: 33.3.0001753-4
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 01/02/2022

1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 01 de fevereiro de 2022, às 
09:00 horas, na sede da Fabrimar S.A. Indústria e Comércio (“Companhia”), 
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rodovia Presidente Dutra, nº 
1.362, Pavuna, CEP 21535-502. 2. Convocação e Publicações: Dispensa-
da a convocação nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, tendo 
em vista a presença da totalidade dos Acionistas da Companhia. 3. Presen-
ças: Estiveram presentes na Assembleia Geral Extraordinária a totalidade 
do capital social votante da Companhia, conforme as assinaturas dos acio-
nistas constantes no Livro de Presença de Acionistas. Tendo sido verificado 
o quórum necessário, foi declarada regularmente instalada a presente As-
sembleia. 4. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos, 
na forma do artigo 128, da Lei n° 6.404/1976, Sr. Otto Rudolf Becker Von 
Sothen, que convidou a Sra. Vivianne Cunha Valente para secretariá-lo. 5. 
Ordem do Dia: (i) Aprovar a renúncia do Diretor Presidente Sr. Carlos 
Eduardo Teruel; (ii) Aprovar a Eleição de novo Diretor Presidente. 6. Delibe-
rações: Instalada a presente Assembleia Geral Extraordinária, após exame 
e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas da 
Companhia resolvem, por unanimidade e sem quaisquer restrições: 6.1. Au-
torizar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do art. 
130, §1º, da Lei nº 6.404/1976; 6.2. Receber e aceitar o termo de renúncia, 
datado de 31 de janeiro de 2022 e arquivado na sede da Companhia do Sr. 
Carlos Eduardo Teruel, brasileiro, casado, industriário, portador da Cédula 
de Identidade nº 17500593 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 
102.469.428-35, com endereço profissional na Rua Xavantes, nº 54, Bairro 
Atiradores, na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP 89.203-
900. 6.3. Aprovar a eleição do Sr. Luis Filipe Silva Fonseca, brasileiro, 
casado, industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº 55.675.956-4 
(SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 553.930.041-68, com endereço 
profissional na Rua Xavantes, nº 54, 1, 2, e 3 andar, Bairro Atiradores, CEP 
89.203-210, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, para ocupar 
o cargo de Diretor Presidente. 6.4. O Diretor ora eleito toma posse de seu 
respectivo cargo mediante assinatura do Termo de Posse arquivado na 
sede da Companhia, declarando no respectivo termo de posse, sob as pe-
nas das leis, que não está impedido de exercer e assumir o cargo para o 
qual foi eleito, especialmente aqueles previstos no artigo 147 da Lei nº 
6.404/76. 6.5. Em decorrência das deliberações acima, a Diretoria da Com-
panhia passa a ser composta da seguinte forma: Luis Filipe Silva Fonse-
ca, como Diretor Presidente, Otto Rudolf Becker Von Sothen e Vivianne 
Cunha Valente como Diretores sem designação específica, para um man-
dato de 02 (dois) anos, extensivo até a data da Assembleia Geral Ordinária 
que aprovar as contas do exercício social de 2023. 7. Encerramento: foi 
suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata con-
tendo o sumário dos fatos ocorridos, a qual, depois de lida e aprovada, vai 
assinada pela Mesa e pelos acionistas presentes. Assinaturas: Mesa: Otto 
Rudolf Becker Von Sothen - Presidente; Vivianne Cunha Valente - Secretá-
ria. Acionistas: Tigre Participações em Metais Sanitários Ltda. (p. Otto Ru-
dolf Becker von Sothen e Vivianne Cunha Valente) e Tigre S.A. Participa-
ções (p. Otto Rudolf Becker von Sothen e Vivianne Cunha Valente). Rio de 
Janeiro (RJ), 01 de fevereiro de 2022. Otto Rudolf Becker Von Sothen - Pre-
sidente, Vivianne Cunha Valente - Secretária. JUCERJA - Certifico o arqui-
vamento em 25/02/2022 sob o número 00004787941. Jorge Paulo Magda-
leno Filho. Secretário Geral. 

CONDOMINIO SHOPPING CENTER DA GAVEA
CNPJ nº 28.248.938/0001-44

Convocação: Caro(a) Cliente: Por instruções e em nome do (a) Síndico (a), 
convocamos e solicitamos o seu comparecimento na Assembleia Geral Ordi-
nária, que será realizada no dia 17 de março de 2022, às 15h00 min em primei-
ra convocação ou, na falta de número legal, às 15h30 min em segunda convo-
cação com quórum convencionado, no Teatro Clara Nunes, Rua Marques 
de São Vicente, 52 - loja 370, Gávea, Rio de Janeiro/RJ, a fim de deliberar 
sobre: 1) Aprovação das contas: 1.1 Aprovação das contas do Condomí-
nio do período de março/2021 a fevereiro/2022; 1.2 Aprovação das contas 
da empresa Estacionamento do Condomínio do Edifício do Shopping 
Center da Gávea S.A. relativas ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021; 2) Aprovação de orçamentos: 2.1 Aprovação do novo 
orçamento de receitas e despesas do Condomínio para 2022/2023; 2.2 
Aprovação do valor do fundo de promoções para 2022/2023; 3) Eleição: 
3.1 Eleição do Síndico do Condomínio e dos Diretores da empresa Es-
tacionamento do Condomínio do Edifício do Shopping Center da Gávea 
S.A, bem como deliberação sobre a remuneração anual dos cargos; 3.2 
Eleição dos membros do Conselho Administrativo/Consultivo do Condo-
mínio; 4) Autorização da assembleia para a participação do Condomínio 
como representante dos condôminos na Assembleia Geral Ordinária da 
empresa Estacionamento; 5) Deliberação sobre a distribuição dos re-
sultados do Estacionamento do Condomínio do Edifício do Shopping 
Center da Gávea S.A. relativos ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021 e respectiva distribuição de dividendos; 6) Assuntos 
gerais. As pessoas que comparecerem na qualidade de representante de con-
dôminos deverão apresentar as respectivas procurações com firma reconhe-
cida, nos termos do artigo 654 - parágrafo 2º do Código Civil. Esclarecemos 
aos senhores condôminos ou seus representantes que, de acordo com o Art. 
1335 inciso III do Código Civil, não poderão votar nas deliberações da assem-
bleia e delas participar, se não estiverem em dia com o pagamento das cotas 
vencidas. Antecipando os nossos agradecimentos e desde já contando com 
a presença à assembleia, subscrevemo-nos. Atenciosamente, Zenilce Vidal.

RIOCOOPSIND – Cooperativa Dos Taxistas Autônomos Do 
Município Do Rio De Janeiro Ltda 

CNPJ nº 39.122.395/0001-30 - NIRE: 33.4.0000411-6
Edital de Convocação Assembléia Geral ordinária

RIOCOOPSIND – Cooperativa Dos Taxistas Autônomos Do 
Município Do Rio De Janeiro Ltda, devidamente inscrita no CNPJ nº 
39.122.395/0001-30, com sede situada na Rua Sinimbu, nº 232, São 
Cristóvão representada neste ato por seu Diretor Presidente, Sr. RICARDO 
VERARDI RODRIGUEZ, no uso de suas atribuições Estatutárias convocar 
seus 64 cooperados no gozo de seus direitos sociais para reunirem-se em 
Assembléia Geral Ordinária que será realizada em 19/03/2022, na Rua 
Teixeira Junior, 415, São Cristovão, Rio de Janeiro, sendo que às 08:00 
horas em 1ª convocação com a presença mínima de 2/3 dos cooperados, 
em 2ª convocação às 09:00 horas, com a presença mínima da metade 
+01 dos cooperados e em 3ª convocação às 10:00 horas com a presença 
mínima de 10 cooperados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia:1.restação de contas da RIOCOOPSIND Táxi – ano base 2021. 
2. Prestação de contas do Fav Coop – ano base 2021. 3. Eleição do 
Conselho de Administração – Mandato de 01/04/2022 a 31/03/2024 
4. Eleição para Conselho de Ética e Disciplina e Suplentes – 
Mandato 2022 /2023. 5. Eleição para Conselho Fiscal e Suplentes 
– Mandato 2022 / 2023. 6. Eleição para Gestor e Suplentes do Fav 
Coop – Mandato 2022 / 2023. Rio de Janeiro, 07 de Março de 2022.

Ricardo Verardi Rodriguez
Diretor Presidente

PIB de 2021 ficou acima das expectativas

O Instituto Brasilei-
ro de Geografia 
e Estatística (IB-

GE) divulgou nesta sexta-
feira os dados do Produto 
Interno Bruto (PIB) em 
2021, a soma de todos os 
produtos e serviços produ-
zidos no país. O crescimen-
to foi de 4,6% ante o ano 
anterior. Houve aumento 
de 4,3% no Valor Adicio-
nado a preços básicos e de 
6,4% no volume dos Im-
postos sobre Produtos Lí-
quidos de Subsídios.

“Os dados do PIB vie-
ram bem positivos e acima 
das expectativas. Pratica-
mente todas as linhas estão 
melhores do que o espera-
do. Um setor que veio ne-
gativo é o da Agropecuária, 
provavelmente por motivo 
de quebra de safra. PIB in-
dustrial também veio nega-
tivo”, avalia Jansen Costa, 
sócio-fundador da Fatorial 
Investimentos. 

De acordo com o IBGE, 
o resultado do Valor Adi-
cionado nesta comparação 
refletiu o desempenho das 
três atividades que o com-
põem: Agropecuária (me-
nos 0,2%), Indústria (4,5%) 
e Serviços (4,7%). Conse-
quentemente, o PIB per 
capita avançou (em termos 
reais) 3,9% em relação a 
2020, alcançando R$ 40,68 
mil (em valores correntes) 
em 2021.

Segundo Costa, o PIB 
mostra em números a per-
formance da economia 
que cresceu um pouco 
acima do esperado e po-

demos ver o reflexo no dia 
a dia na criação de empre-
gos. “Quando há cresci-
mento do PIB, vemos uma 
abertura maior de empre-
gos. Já estamos vendo um 
aumento da abertura de 
vagas em vários setores 
da economia. O setor que 
mais emprega no Brasil é 
o setor de serviços, que 
veio com uma alta tímida 
de 0,5%”, explica. 

Ele acrescenta que outro 
dado relevante que chama 
atenção é o aumento de 3% 
no crescimento da poupança, 
mostrando capacidade das 
pessoas de acumular capital 
e abrindo espaço para inves-
timentos futuros. Os dados 
bem positivos não impacta-
ram em nada na abertura do 
índice, porém fizeram inver-
ter o dólar na abertura.

Frente ao 4º trimestre de 
2020, o PIB avançou 1,6%, 
o quarto resultado positivo 
consecutivo, após quatro 
trimestres no campo nega-
tivo nesta comparação. O 
Valor Adicionado a preços 
básicos subiu 1,6% e os 
Impostos sobre Produtos 
Líquidos de Subsídios cres-
ceram 2,2%.

A agropecuária recuou 
0,8% ante igual período de 
2020, com destaque para 
produtos com safras signifi-
cativas no 4° trimestre, co-
mo a cana de açúcar (menos 
10,1%) e a mandioca (me-
nos 2,4%). Por outro lado, 
culturas como trigo, fumo e 
laranja apresentaram cresci-
mento.

A indústria caiu 1,3%, 

puxada pelo recuo nas in-
dústrias de transformação 
(menos 6,9%), cujo resul-
tado negativo no quarto tri-
mestre foi influenciado pela 
queda da fabricação de pro-
dutos alimentícios; fabrica-
ção de produtos de metal; 
fabricação de produtos de 
borracha e material plástico 
e máquinas, aparelhos e ma-
teriais elétricos.

A construção (12,2%) 
continuou em alta, após 
crescer 13,5% e 10,9% no 
segundo e terceiro trimes-
tres de 2021, respectiva-
mente. Indústrias extrativas 
(4,5%) e eletricidade e gás, 
água, esgoto, atividades de 
gestão de resíduos (0,7%) 
também cresceram no pe-
ríodo.

Os serviços cresceram 
3,3% frente ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior. O 
avanço foi impulsionado 
pelos resultados positivos 
de informação e comu-
nicação (13,8%), outras 

atividades de serviços 
(9,7%), transporte, arma-
zenagem e correio (9,3%), 
administração, defesa, saú-
de e educação públicas e 
seguridade social (2,0%) 
e atividades imobiliárias 
(0,2%). As demais ativi-
dades apresentaram ta-
xas negativas: comércio 
(menos 2,9%), atividades 
financeiras, de seguros e 
serviços relacionados (me-
nos 0,4%).

Entre os componentes da 
demanda interna, a despesa 
de consumo das famílias 
(2,1%), a despesa de consu-
mo do Governo (2,8%) e a 
Formação Bruta de Capital 
Fixo (3,4%) tiveram alta em 
relação a igual período do 
ano anterior.

No setor externo, as ex-
portações de bens e servi-
ços cresceram 3,3% assim 
como as importações de 
bens e serviços avançaram 
3,7% no quarto trimestre 
de 2021.

Grupo CCR assina novo 
contrato de concessão  
da Dutra e Rio-Santos

Foi realizada nesta 
sexta-feira a cerimô-
nia de assinatura do 

novo contrato de conces-
são das rodovias Presidente 
Dutra e Rio-Santos (BR-
116/RJ/SP). Os leilões, 
vencidos pelo Grupo CCR, 
foram os maiores certames 
rodoviários promovidos 
pelo governo. Ao longo de 
30 anos do contrato estão 
previstos investimentos de 
R$ 14,8 bilhões pelo grupo, 
que já operava a Via Dutra. 
O presidente Jair Bolsonaro 
participou do ato.

O trecho concedido tem 
625,8 quilômetros e faz a 
ligação entre as regiões me-
tropolitanas de São Paulo e 
do Rio de Janeiro, além de 
fazer parte da conexão en-
tre a Região Nordeste e a 
Sul do país. Durante e even-
to, Bolsonaro, que estava 
acompanhado do ministro 
da Infraestrutura, Tarcí-
sio de Freitas, disse que as 
obras não vão beneficiar 
apenas o Rio de Janeiro e 
São Paulo, mas também o 
restante do país.

“Essa entrega do Tarcísio 
(de Freitas) com a redução 
do pedágio na Dutra, a isen-
ção de pedágio para moto-
ciclistas, é muito benéfica 
não só para São Paulo e Rio 
de Janeiro, mas para todo o 
Brasil”, disse o presidente.

Entre as melhorias pre-
vistas na concessão, está a 
ampliação da capacidade da 

via no trecho da Serra das 
Araras, com a construção 
de uma nova pista, permi-
tindo quatro faixas de rola-
mento por sentido e acosta-
mentos. No total, serão 80,1 
qilômetros de duplicações, 
601,8 km de faixas adicio-
nais e 144 quilômetros de 
vias marginais.

Está prevista ainda a im-
plementação de 2,6 quilôme-
tros de túneis, 128 passarelas 
e, no mínimo, 535 pontos de 
ônibus. Também estão pre-
vistas dez praças de pedágio 
em todo o trecho concedido, 
com concessão de desconto 
na tarifa para aqueles usuá-
rios frequentes das rodovias 
e isenção da tarifa para mo-
tociclistas.

“Se nós tivéssemos pror-
rogado o contrato e sim-
plesmente atualizado a 
tarifa pelo IPCA, esse des-
locamento Rio-São Paulo 
iria sair por R$ 70. Ele vai 
ser feito por R$ 50, e quem 
tiver a tag (de pedágio) vai 
pagar 5% menos. Vai fazer 
esse deslocamento por R$ 
47”, disse o ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio de 
Freitas.

Estão previstos também 
o monitoramento completo 
da Via Dutra com câmeras 
automáticas para identifica-
ção de incidentes, além da 
passagem de veículos sem 
necessidade de parada em 
pontos de pedágio em Gua-
rulhos (SP).
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JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 08.583.456/0001-33

Relatório da administração
1. Mensagem da administração: A administração da Jauru Transmissora de Energia S.A. (“Companhia”) em atendimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, tem a satisfação de submeter a apreciação dos senhores acio-
nistas o relatório da administração e as demonstrações financeiras referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. 2. A Companhia: A Jauru Transmissora de Energia 
S.A. (“Companhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 12 de dezembro de 2006 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro. A Companhia tem por objeto social a exploração de concessões de Serviços Públicos de 
Transmissão de Energia, prestados mediante implantação, operação e manutenção de instalações de transmissão e demais serviços complementares necessários à transmissão de energia elétrica. Esta atividade é regulamentada pela 
Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME). 3. Principais acontecimentos no exercício: (a) Receita Anual Permitida (RAP) - A RAP da Companhia para o ciclo 2021-2022 foi de 
R$ 75.731 mil, um incremento de 8,06%, quando comparada com a RAP para o ciclo 2020-2021 foi de R$ 70.084 mil, decorrente do reajuste da inflação (IPCA). (b) Disponibilidade da linha de transmissão - A disponibilidade da linha 
de transmissão no exercício de 2021 e 2020 foi de 100%. (c) Pagamento de dividendos - Em 2021 foram pagos R$ 5.046 mil de dividendos, sendo R$ 3.364 mil para a Celeo Redes Expansões S.A e R$ 1.682 mil para a Celeo Redes 
do Brasil, constituídos em períodos anteriores. 4. Governança corporativa: As práticas de governança da Companhia buscam fornecer informações aos seus acionistas com qualidade e transparência. (a) Diretoria - A Companhia é 
administrada por 3 (três) diretores. Compete aos diretores, entre outros, a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia, bem como praticar todo e qualquer ato de gestão do interesse da Companhia. (b) Conselho 
Fiscal - O Conselho Fiscal, funciona de forma não permanente, é composto por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral. Compete aos conselheiros as atribuições e os poderes conferidos por 
lei. 5. Declaração da Diretoria: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, os membros da diretoria, declaram que revisaram, discutiram e concordam acerca das demonstrações financeiras da Companhia e com as opiniões 
expressas no relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

C
on

tin
ua

...

Balanços patrimoniais - Em 31 de dezembro (em milhares de Reais)

Demonstrações do resultado 
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)

Demonstrações do resultado abrangente 
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma

1 Contexto operacional: A Jauru Transmissora de Energia S.A. (“Compa-
nhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 3 de dezembro de 2006 
e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro. A Companhia tem por objeto 
social a exploração de concessões de Serviços Públicos de Transmissão de 
Energia, prestados mediante implantação, operação e manutenção de instala-
ções de transmissão e demais serviços complementares necessários à trans-
missão de energia elétrica. Esta atividade é regulamentada pela Agência Na-
cional de Energia Elétrica (ANEEL), vinculada ao Ministério de Minas e Ener-
gia (MME). 1.1 Contrato de concessão - O contrato de concessão N° 
001/2007 (“Contrato”), para o período de 30 anos, tem como objetivo: (i) insta-
lações de transmissão em 230 KV, com origem na Subestação Samuel e tér-
mino na Subestação Ariquemes, ambas no Estado de Rondônia, com circuito 
simples e com extensão aproximada de 153 km; pela linha de transmissão 230 
KV, com origem na Subestação Ariquemes e término na Subestação Ji-Para-
ná, ambas no Estado de Rondônia, com circuito simples e com extensão apro-
ximada de 164 km; pela linha de transmissão 230 KV, com origem na Subes-
tação Ji-Paraná e término em Pimenta Bueno, ambas no Estado de Rondônia, 
com circuito simples e com extensão aproximada de 118 km; pela linha de 
transmissão 230 KV, com origem na Subestação Pimenta Bueno e término na 
Subestação Vilhena, ambas no Estado de Rondônia, com circuito simples e 
com extensão aproximada de 160 km; e pela linha de transmissão 230 KV, 
com origem na Subestação Vilhena, no Estado de Rondônia e término em 
Jauru, no Estado de Mato Grosso, com circuito duplo e com extensão aproxi-
mada de 354 km; e (ii) entradas de linhas 230 KV na Subestação Samuel, 230 
KV na Subestação Ariquemes por reatores de linha, 230 KV na Subestação 
Pimenta Bueno por reatores de linha, 230 KV na Subestação Vilhena por rea-
tores de linha e 230 KV na Subestação Jauru por reatores de linha bem como 
as respectivas instalações vinculadas e demais instalações necessárias às 
funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunica-
ção, administração e apoio. O Contrato foi assinado no dia 20 de abril de 2007 
e tem vigência de 30 anos, com o seu vencimento no dia 20 de abril de 2037. 
A Companhia entrou em operação comercial em maio de 2013. A partir de ju-
lho de 2024 (16° ano de operação comercial) a Companhia receberá 50% da 
receita anual permitida do 15º ano, estendendo-se até o término do prazo da 
concessão. 1.2 Receita Anual Permitida - A Resolução Homologatória nº 
2.895, de 13 de julho de 2021, estabeleu a RAP da Companhia para o ciclo 
2021-2022 em R$ 75.731 (R$ 70.084 para o ciclo 2020-2021), um incremento 
de 8,06% decorrente do reajuste da inflação (IPCA). 2 Base de preparação: 
Declaração de conformidade - As demonstrações financeiras foram prepara-
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A emissão das 
demonstrações financeiras foi autorizada pela diretoria em 25 de fevereiro de 
2022. Detalhes sobre as principais políticas contábeis da Companhia estão 
apresentados na nota explicativa 6. Todas as informações relevantes próprias 
das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e 
correspondem àquelas utilizadas pela administração na sua gestão. 3 Moeda 
funcional e moeda de apresentação: Estas demonstrações financeiras es-
tão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os 
saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indica-
do de outra forma. 4 Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação des-
tas demonstrações financeiras, a Administração utilizou estimativas e julga-

mentos que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados 
dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir 
dessas estimativas. Itens sujeitos a essas estimativas incluem: critério de apu-
ração e remuneração do ativo de contrato (nota explicativa 11), análise do ris-
co de crédito para determinação da provisão para perdas esperadas de crédi-
to (nota explicativa 6.6) e reconhecimento de provisões para riscos fiscais, cí-
veis, trabalhistas e regulatórios (nota explicativa 15). As estimativas e julga-
mentos são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são re-
conhecidas prospectivamente. 5 Base de mensuração: As demonstrações 
financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção de 
determinados instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do 
resultado. 6 Principais políticas contábeis: A Companhia aplicou as políticas 
contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios apre-
sentados nestas demonstrações financeiras, salvo indicado ao contrário. 6.1 
Instrumentos financeiros - (a) Reconhecimento e mensuração incial - O 
grupo de contas concessionárias e permissionárias e os títulos de dívida emi-
tidos são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. Todos 
os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando 
a Companhia se torna parte das disposições contratuais do instrumento. Um 
ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um 
componente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmen-
te mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao valor 
justo por meio do resultado (VJR), os custos de transação que são diretamen-
te atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes 
sem um componente significativo de financiamento é mensurado inicialmente 
ao preço da operação. (b) Classificação e mensuração subsequente - i. 
Ativos financeiros - No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classifi-
cado como mensurado: (i) ao custo amortizado; (ii) ao valor justo por meio de 
outros resultados abrangentes (VJORA) - instrumento de dívida; (iii) ao VJORA 
- instrumento patrimonial; ou (iv) ao VJR. Os ativos financeiros não são reclas-
sificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que a Com-
panhia mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e 
neste caso todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro 
dia do período de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios. 
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as 
condições a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: (i) é mantido 
dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros 
para receber fluxos de caixa contratuais; e (ii) seus termos contratuais geram, 
em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamen-
to de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Um instrumento de 
dívida é mensurado ao VJORA se atender ambas as condições a seguir e não 
for designado como mensurado ao VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de 
negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa 
contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e (ii) seus termos contra-
tuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamen-
tos de principal e juros sobre o valor principal em aberto. No reconhecimento 
inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não seja manti-
do para negociação, a Companhia pode optar irrevogavelmente por apresen-
tar alterações subsequentes no valor justo do investimento em ORA. Essa 
escolha é feita investimento por investimento. Todos os ativos financeiros não 
classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJORA, conforme 
descrito acima, são classificados como ao VJR. No reconhecimento inicial, a 
Companhia pode designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de 
outra forma atenda os requisitos para ser mensurado ao custo amortizado ou 
ao VJORA como ao VJR se isso eliminar ou reduzir significativamente um 
descasamento contábil que de outra forma surgiria. ii. Ativos financeiros - 
avaliação do modelo de negócios - A Companhia realiza uma avaliação do 
objetivo do modelo de negócios em que um ativo financeiro é mantido em 
carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as 
informações são fornecidas à Administração. As informações consideradas in-
cluem: (i) as políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento 
prático dessas políticas. Eles incluem a questão de saber se a estratégia da 
Administração tem como foco a obtenção de receitas de juros contratuais, a 
manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a correspondência 
entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos relacionados 
ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da 
venda de ativos; (ii) como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à 
Administração da Companhia; (iii) os riscos que afetam o desempenho do mo-
delo de negócios (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de negócios) e 
a maneira como aqueles riscos são gerenciados; (iv) como os gerentes do 
negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é baseada no 
valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e (v) 
a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos 
períodos anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre ven-
das futuras. As transferências de ativos financeiros para terceiros em transa-
ções que não se qualificam para o desreconhecimento não são consideradas 
vendas, de maneira consistente com o reconhecimento contínuo dos ativos da 
Companhia. Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados 
com desempenho avaliado com base no valor justo são mensurados ao valor 
justo por meio do resultado. iii. Ativos financeiros - avaliação sobre se os 
fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos de principal e de 
juros - Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do 
ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma 
contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito asso-
ciado ao valor principal em aberto durante um determinado período de tempo 
e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de 
liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. A Com-
panhia considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os flu-
xos de caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso 
inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual que 
poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma 
que ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, a Companhia 
considera: (i) eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos 
fluxos de caixa; (ii) termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo ta-
xas variáveis; (iii) o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e (iv) os termos 
que limitam o acesso da Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos 
(por exemplo, baseados na performance de um ativo). O pagamento antecipa-
do é consistente com o critério de pagamentos do principal e juros caso o valor 
do pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores não pagos do prin-
cipal e de juros sobre o valor do principal pendente - o que pode incluir uma 
compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato. Além disso, com 
relação a um ativo financeiro adquirido por um valor menor ou maior do que o 
valor nominal do contrato, a permissão ou a exigência de pré-pagamento por 
um valor que represente o valor nominal do contrato mais os juros contratuais 
(que também pode incluir compensação razoável pela rescisão antecipada do 
contrato) acumulados (mas não pagos) são tratadas como consistentes com 
esse critério se o valor justo do pré-pagamento for insignificante no reconheci-
mento inicial. iv. Ativos financeiros - mensuração subsequente e ganhos e 
perdas - iv.1 Ativos financeiros a VJR - Esses ativos são mensurados subse-
quentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de 
dividendos, é reconhecido no resultado. iv.2 Ativos financeiros ao custo amor-
tizado - Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado 
utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por per-
das por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impair-
ment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreco-
nhecimento é reconhecido no resultado. iv.3 Instrumentos de dívida a VJORA 
- Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A receita de 
juros calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e perdas cam-
biais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos 
são reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado acumulado 
em ORA é reclassificado para o resultado. iv.4 Instrumentos patrimoniais a 
VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. Os 
dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o divi-
dendo represente claramente uma recuperação de parte do custo do investi-
mento. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são re-
classificados para o resultado. v. Passivos financeiros - classificação, men-
suração subsequente e ganhos e perdas - Os passivos financeiros foram 
classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo 
financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado 
caso for classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for 
designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensura-
dos ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo ju-
ros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são subsequen-
temente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efeti-
vos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resul-
tado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido 
no resultado. (c) Desreconhecimento - i. Ativos financeiros - A Companhia 
desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de 
caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos contra-
tuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro 
em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da 
titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual a Companhia nem 
transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titula-
ridade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo finan-
ceiro. A Companhia realiza transações em que transfere ativos reconhecidos 

no balanço patrimonial, mas mantém todos ou substancialmente todos os ris-
cos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos financeiros 
não são desreconhecidos. ii. Passivos financeiros - A Companhia desreco-
nhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, can-
celada ou expira. A Companhia também desreconhece um passivo financeiro 
quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado 
são substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro 
baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo. No desreconhe-
cimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a 
contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo 
caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. (d) Compensação 
- Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apre-
sentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia te-
nha atualmente um direito legalmente executável de compensar os valores e 
tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e 
liquidar o passivo simultaneamente. (e) Instrumentos financeiros derivati-
vos - A companhia não operou qualquer tipo de instrumentos financeiros deri-
vativos nos exercícios apresentados. 6.2 Ativo de contrato - Os Contratos de 
Concessão de Serviços Públicos de Energia Elétrica celebrados entre a União 
(Poder Concedente - Outorgante) e a Companhia regulamentam a exploração 
dos serviços públicos de transmissão pela Companhia. De acordo com o con-
trato de concessão, a Companhia é responsável por transportar a energia dos 
centros de geração até os pontos de distribuição. Para cumprir essa responsa-
bilidade, a Companhia possui duas obrigações de desempenho distintas: (i) 
construir e (ii) manter e operar a infraestrutura de transmissão. Ao cumprir es-
sas duas obrigações de desempenho, a Companhia mantém sua infraestrutu-
ra de transmissão disponível para os usuários e em contrapartida recebe uma 
remuneração denominada RAP, durante toda a vigência do contrato de con-
cessão. Estes recebimentos amortizam os investimentos feitos nessa infraes-
trutura de transmissão. Eventuais investimentos não amortizados geram o di-
reito de indenização do Poder Concedente (quando previsto no contrato de 
concessão), que recebe toda a infraestrutura de transmissão ao final do con-
trato de concessão. Até 31 de dezembro de 2017, a infraestrutura de transmis-
são era classificada como ativo financeiro sob o escopo do ICPC 01 (R1) e 
mensurada ao custo amortizado. Eram contabilizadas receitas de construção 
e de operação, além da receita de remuneração da infraestrutura de conces-
são com base na Taxa Interna de Retorno (“TIR”) de cada projeto, juntamente 
com a variação do IPCA. Com a entrada em vigor em 1º de janeiro de 2018 do 
CPC 47, o direito à contraprestação por bens e serviços condicionado ao cum-
primento de obrigações de desempenho e não somente a passagem do tempo 
enquadram a Companhia nessa norma. Com isso, as contraprestações pas-
sam a ser classificadas como um “Ativo de Contrato”. As receitas relativas à 
infraestrutura de transmissão passam ser mensuradas da seguinte forma: i. 
Reconhecimento de receita de construção, tendo por base a parcela da RAP 
destinada ao investimento do ativo, que considera a margem de construção 
(que varia entre 5% e 30%) de acordo com as projeções iniciais do projeto. 
Toda a margem de construção é reconhecida durante a obra e variações posi-
tivas ou negativas do custo de construção são alocadas imediatamente ao 
resultado, no momento que incorridas. Para estimativa referente a Receita de 
Construção, a Companhia utilizou um modelo que apura o custo de financiar o 
cliente (no caso, o poder concedente). A taxa de desconto para o valor presen-
te líquido da margem de construção (e de operação) é definida no momento 
inicial do projeto e não sofre alterações posteriores. ii. Reconhecimento da 
receita de operação e manutenção, considerando uma margem (que varia en-
tre 20% e 25%) sobre os custos incorridos para cumprimento das obrigações 
de performance de operação e manutenção previstas no contrato de conces-
são, mensalmente, após o término da fase de construção. iii. Reconhecimento 
de receita de remuneração sobre o ativo de contrato reconhecido, registra-se 
também uma receita de remuneração financeira, a partir da entrada em opera-
ção, sob a rubrica Remuneração do ativo de contrato, utilizando a taxa de 
desconto (que varia entre 10% e 15%) definida no início de cada projeto. A 
infraestrutura recebida ou construída da atividade de transmissão é recupera-
da por meio dos dois fluxos de caixa descritos a seguir: i. Parte por meio de 
valores a receber garantidos pelo poder concedente relativa à RAP durante o 
prazo da concessão. Os valores da RAP são determinados pelo Operador 
Nacional do Setor Elétrico (“ONS”) conforme contrato de concessão e recebi-
dos dos participantes do setor elétrico por ela designados pelo uso da rede de 
transmissão disponibilizada. ii. Parte como indenização dos bens reversíveis 
no final do prazo da concessão, a ser recebida diretamente do Poder Conce-
dente ou para quem ele delegar essa tarefa. O impacto da transição do ativo 
financeiro para ativo de contrato foi reconhecido na conta de lucros a realizar. 
6.3 Ajuste a valor presente de ativos e passivos - Os ativos e passivos 
monetários de longo prazo são atualizados monetariamente e ajustados pelo 
seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários 
de curto prazo é calculado, e somente registrado, se considerado relevante em 
relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Para fins de re-
gistro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado le-
vando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explí-
cita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. Com base 
nas análises efetuadas e na melhor estimativa da administração da Compa-
nhia. 6.4 Imposto de renda e contribuição social - O imposto de renda 
(IRPJ) e a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) do exercício corren-
te e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do 
adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto 
de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro 
líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de 
contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. A despesa com 
IRPJ e CSLL compreende os impostos de renda e contribuição social corren-
tes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no 
resultado a menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a 
itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados 
abrangentes. A Companhia determinou que, quando aplicável, os juros e mul-
tas relacionados ao imposto de renda e à contribuição social, incluindo trata-
mentos fiscais incertos, não atendem a definição de imposto de renda e por-
tanto são contabilizados de acordo com o CPC 25 - Provisões, Passivos Con-
tingentes e Ativos Contingentes. (a) Despesas de imposto de renda e contri-
buição social correntes - A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar 
ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qual-
quer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O 
montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no ba-
lanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor 
esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas 
relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas taxas 
de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos fiscais cor-
rentes são compensados somente se certos critérios forem atendidos. (b) 
Despesas de imposto de renda e contribuição social diferidos - Ativos e 
passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças tempo-
rárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstra-
ções financeiras e os usados para fins de tributação. As mudanças dos ativos 
e passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de 
imposto de renda e contribuição social diferida. Um ativo fiscal diferido é reco-
nhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis 
não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros 
estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Os lucros tributáveis fu-
turos são determinados com base na reversão de diferenças temporárias tribu-
táveis relevantes. Se o montante das diferenças temporárias tributáveis for 
insuficiente para reconhecer integralmente um ativo fiscal diferido, serão con-
siderados os lucros tributáveis futuros, ajustados para as reversões das dife-
renças temporárias existentes, com base nos planos de negócios da Compa-
nhia. Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de balanço e são redu-
zidos na extensão em que sua realização não seja mais provável. Ativos e 
passivos fiscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas que se es-
pera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, basean-
do-se nas alíquotas que foram decretadas até a data do balanço, e reflete a 
incerteza relacionada ao tributo sobre o lucro, se houver. A mensuração dos 
ativos e passivos fiscais diferidos reflete as consequências tributárias decor-
rentes da maneira sob a qual a Companhia espera recuperar ou liquidar seus 
ativos e passivos. Ativos e passivos fiscais diferidos são compensados somen-
te se certos critérios forem atendidos. 6.5 Provisões - As provisões são reco-
nhecidas em função de um evento passado quando há uma obrigação legal ou 
construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e se for provável a 
exigência de um recurso econômico para liquidar esta obrigação. Quando apli-
cável, as provisões são apuradas por meio do desconto dos fluxos de desem-
bolso de caixa futuros esperados a uma taxa que considera as avaliações 
atuais de mercado e os riscos específicos para o passivo. 6.6 Provisões para 
perdas esperadas de créditos - A Provisões para perdas esperadas de cré-
ditos (“PEC”), quando aplicável, é reconhecida em valor considerado suficiente 
pela Administração para cobrir as perdas na realização da conta de concessio-
nárias e permissionárias e de títulos a receber, cuja recuperação é considera-
da improvável. A Companhia possui políticas para cálculo da provisão para 
perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa cuja metodologia tem 
como premissa de provisionamento o histórico do comportamento de paga-
mento dos clientes, baseado na experiência histórica das perdas efetivas. As 
baixas de títulos a receber para perdas são efetuadas após esgotadas todas 
as ações de cobrança administrativa. Em caso de inadimplência por parte do 

Nota 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa 8 179 1.148
Títulos e valores mobiliários 9 25.898 11.721
Concessionárias e permissionárias 10 7.483 7.201
Ativo de contrato 11 86.124 82.582
Impostos e contribuições a recuperar 12 3.218 3.065
Outros ativos 4.843 11.854
Total do ativo circulante 127.745 117.571
Títulos e valores mobiliários 9 12.554 13.024
Ativo de contrato 11 518.126 542.273
Total do realizável a longo prazo 530.680 555.297
Imobilizado e Intangível 3.711 3.801
Total do imobilizado + intangível 3.711 3.801
Total do ativo não circulante 534.391 559.098
Total do ativo 662.136 676.669
Fornecedores 1.127 1.565
Financiamento 13 18.835 18.866
Debêntures 14 6.343 3.385
Salários e encargos a pagar 1.534 1.360
Impostos e contribuições a recolher 1.333 1.502
Pis e Cofins diferidos 15 7.546 7.236
Dividendos a pagar 2.234 5.046
Encargos setoriais 3.687 3.355
Outros passivos 835 7.058
Total do passivo circulante 43.474 49.373
Financiamento 13 56.838 75.433
Debêntures 14 70.457 69.097
Pis e Cofins diferidos 15 46.246 48.660
Imposto de renda e contribuição social diferidos 16 75.579 72.583
Outros passivos 458 458
Total do passivo não circulante 249.578 266.232
Total dos passivos 293.052 315.605
Capital social 18 (a) 266.880 266.880
Reserva de lucros 18 (b) 102.204 94.185
Total do patrimônio líquido 369.084 361.065
Total do passivo e patrimônio líquido 662.136 676.670

Nota 2021 2020
Receita operacional líquida 19 51.575 52.905
Pessoal (5.586) (5.160)
Material (507) (836)
Serviços de terceiros 20 (a) (7.194) (3.882)
Outros (894) (1.151)
Custos operacionais (14.181) (11.029)
Lucro bruto 37.394 41.876
Pessoal (261) (329)
Serviços de terceiros 20 (b) (1.401) (1.299)
Outros (1.462) (2.815)
Despesas operacionais (3.124) (4.443)
Resultado antes das despesas financeiras 34.270 37.433
Receitas financeiras 1.545 583
Despesas financeiras (22.268) (18.002)
Despesas financeiras líquidas 21 (20.723) (17.419)
Resultado antes dos impostos 13.547 20.014
Imposto de renda e contribuição social correntes (298) (506)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (2.996) (5.430)
Imposto de renda e contribuição social 22 (3.294) (5.936)
Lucro líquido do exercício 10.253 14.078

2021 2020
Lucro líquido do exercício 10.253 14.078
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total do exercício 10.253 14.078

Fluxo de caixa das atividades operacionais Nota 2021 2020
Lucro líquido do exercício 10.253 14.078
Ajustes para:
- Imposto de renda e contribuição social diferidos 2.996 5.430
- Pis e Cofins diferidos (2.104) (1.589)
- Juros e correção monetária sobre 
 debêntures e financiamento 19.688 15.958
- Ativo de contrato - remuneração 11 (61.977) (63.748)

(31.144) (29.871)
Variações em:
- Títulos e valores mobiliários (14.177) (9.792)
- Concessionárias e permissionárias (282) 40
- Ativo de contrato 11 82.582 79.206
- Impostos e contribuições a recuperar (153) 715
- Outros ativos 7.011 (1.647)
- Fornecedores (438) 459
- Salários a pagar 174 173
- Impostos e contribuições a recolher 680 366
- Encargos setoriais 331 516
- Outros passivos (6.223) 1.207
Caixa gerado pelas atividades operacionais 38.361 41.372
Pagamento de imposto de renda 
 e contribuição social (849) (38)
Debêntures - pagamento de juros 14 (5.980) (5.624)
Financiamentos - pagamento de juros 13 (6.030) (7.470)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 25.502 28.240
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Títulos e valores mobiliários 470 (237)
Imobilizado e intangível 90 170
Caixa gerado (utilizado) 
 das atividades de investimento 560 (67)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de dividendos 18 (c) (5.046) (10.242)
Debêntures - pagamento de principal 14 (3.389) (1.545)
Financiamentos - pagamento de principal 13 (18.596) (18.656)
Caixa líquido utilizado 
 nas atividades de financiamento (27.031) (30.443)
(Redução) líquido em caixa 
 e equivalentes de caixa (969) (2.270)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.148 3.418
Caixa e equivalentes de caixa 
 em 31 de dezembro 8 179 1.148

Capital 
Social

Reservas de lucros
Lucros 

acumulados
Total do 

patrimônio líquidoNota Legal
Incentivos 

fiscais
Retenção 
de lucros

Lucros 
a realizar

Saldo em 31 de dezembro de 2019 266.880 3.052 - 43.464 46.245 - 359.641
Aprovação de pagamento de dividendos - - - (9.657) - - (9.657)
Lucro líquido do exercício - - - - - 14.078 14.078
Reserva Legal 18 (b) - 704 - - - (704) -
Reserva de incentivos fiscais 18 (b) - - 1.387 - - (1.387) -
Dividendos mínimos obrigatórios 18 (c) - - - - - (2.997) (2.997)
Reserva de retenção de lucros 18 (b) - - - 8.990 - (8.990) -
Saldo em 31 de dezembro de 2020 266.880 3.755 1.387 42.796 46.245 - 361.065
Lucro líquido do exercício - - - - - 10.253 10.253
Reserva Legal 18 (b) - 513 - - - (513) -
Reserva de incentivos fiscais 18 (b) - - 804 - - (804) -
Dividendos mínimos obrigatórios 18 (c) - - - - - (2.234) (2.234)
Reserva de retenção de lucros 18 (b) - - - 6.702 - (6.702) -
Saldo em 31 de dezembro de 2021 266.880 4.268 2.191 49.498 46.245 - 369.084

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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cliente, a Companhia comunica o não pagamento ao ONS, solicitando o acio-
namento do mecanismo de garantia financeira. 6.7 Receitas e despesas fi-
nanceiras - A receita e a despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo 
método dos juros efetivos. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exata-
mente os pagamentos ou recebimentos em caixa futuros estimados ao longo 
da vida esperada do instrumento financeiro ao: (i) valor contábil bruto do ativo 
financeiro; ou (ii) ao custo amortizado do passivo financeiro. No cálculo da re-
ceita ou da despesa de juros, a taxa de juros efetiva incide sobre o valor con-
tábil bruto do ativo (quando o ativo não estiver com problemas de recuperação) 
ou ao custo amortizado do passivo. No entanto, a receita de juros é calculada 
por meio da aplicação da taxa de juros efetiva ao custo amortizado do ativo 
financeiro que apresenta problemas de recuperação depois do reconhecimen-
to inicial. Caso o ativo não esteja mais com problemas de recuperação, o cál-
culo da receita de juros volta a ser feito com base no valor bruto. 6.8 Reserva 
para incentivo fiscal - As subvenções fiscais visam compensar a Companhia 
por despesas incorridas e são reconhecidas no resultado no mesmo período 
em que as despesas são auferidas, registrando-se o imposto total no resultado 
como se fosse devido, em contrapartida à receita de subvenção equivalente, a 
serem demonstrados um deduzido do outro. Os valores registrados no resulta-
do são destinados à conta de reserva de incentivo fiscal no patrimônio líquido. 
7 Novas normas e interpretações ainda não efetivas: Uma série de novas 
normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2021. A 
Companhia não adotou essas normas na preparação destas demonstrações 
financeiras. (a) Contratos Onerosos - custos para cumprir um contrato 
(alterações ao CPC 25) - As alterações especificam quais os custos que uma 
entidade inclui ao determinar o custo de cumprimento de um contrato com o 
objetivo de avaliar se o contrato é oneroso. As alterações aplicam-se a perío-
dos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2022 para contratos exis-
tentes na data em que as alterações forem aplicadas pela primeira vez. Na 
data da aplicação inicial, o efeito cumulativo da aplicação das alterações é re-
conhecido como um ajuste do saldo de abertura em lucros acumulados ou 
outros componentes do patrimônio líquido, conforme apropriado. Os compara-
tivos não são reapresentados. A Companhia determinou que todos os contra-
tos existentes em 31 de dezembro de 2021 serão concluídos antes das altera-
ções entrarem em vigor. (b) Outras normas - Não se espera que as seguintes 
normas novas e alteradas tenham um impacto significativo nas demonstra-
ções financeiras da Companhia: (i) Concessões de aluguel relacionadas à CO-
VID-19 (alteração ao CPC 06); (ii) Imobilizado: Receitas antes do uso preten-
dido (alterações ao CPC 27); (iii) Referência à Estrutura Conceitual (Altera-
ções ao CPC 15); (iv) Classificação do Passivo em Circulante ou Não Circulan-
te (Alterações ao CPC 26);  (v) IFRS 17 Contratos de Seguros; (vi) Definição 
de estimativa contábil ( Alterações CPC 23); (vii) Divulgação de políticas con-
tábeis (Alterações CPC 26); e (viii) Imposto diferido relacionado a ativos e 
passivos decorrentes de uma única transação (Alterações CPC 32). Embora 
normas novas ou alteradas que não tenham ou terão efeito material sobre as 
demonstrações financeiras não precisem ser fornecidas, a Companhia incluiu 
todas as normas novas ou alteradas nas demonstrações financeiras apenas 
para fins ilustrativos.
8 Caixa e equivalentes de caixa 2021 2020
Caixa e bancos 179 148
Operações compromissadas (a) - 1.000

179 1.148
(a) No exercício findo em 31 de dezembro de 2021 a Companhia realizou o 
resgate total das operações compromissadas para cumprir com suas obriga-
ções de curto prazo.
9 Títulos e valores mobiliários: i. Circulante 2021 2020
Fundo de investimento - 35
CDB (a) 25.898 11.686

25.898 11.721
As aplicações financeiras foram proporcionadas pela geração de caixa da 
Companhia. (a) A Companhia estruturou seus recursos por meio de Certificado 
de Depósito Bancário (CDB) atrelado ao DI do Banco Santander. A taxa média 
de indexação dessas aplicações financeiras foi de 100% (98% em 2020) do DI 
com vencimento entre julho de 2022 e janeiro de 2023.
ii. Não circulante 2021 2020
Fundo de investimento - Financiamento (a) 6.353 7.525
Fundo de investimento - Debêntures (b) 6.201 5.499

12.554 13.024
Aplicações referente às garantias do contrato de financiamento e das debên-
tures e estão em conformidade com as cláusulas do contrato e da escritura, 
respectivamente. (a) Para fins de garantia da operação do contrato de finan-
ciamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), a Companhia precisa manter durante todo o período de amortização 
do financiamento, recursos em uma conta denominada “Conta Reserva”, valo-
res equivalentes ao saldo mínimo de 3 (três) vezes o valor da última prestação 
mensal vencida, incluindo pagamentos de principal, juros e demais acessó-
rios da dívida. (b) Para fins garantia da operação da 1ª emissão de debentu-
res, a Companhia precisa manter durante todo o período de amortização da 
operação, recursos em uma conta denominada “conta reserva debêntures” e 
“conta de pagamento debêntures”, valores equivalentes ao saldo mínimo de 
1 (uma) vez o valor estimado da próxima prestação semestral a vencer, in-
cluindo pagamentos de amortização do principal, atualização monetária e dos 
juros remuneratórios das debêntures. Em 31 de dezembro de 2021 a totalidade 
dos recursos está aplicado no fundo de investimentos em cotas de fundos de 
investimento títulos públicos renda fixa referenciado DI no Banco Santander. 
A Composição da carteira está dvidida em títulos públicos federais, operações 
compromissadas e cotas de fundos de investimento. A rentabilidade do fundo 
(líquida de despesas, mas não de impostos) no exercício findo em 2021 foi de 
5% (2,03% no exercício findo em 2020).
10 Concessionárias e permissionárias 2021 2020
A vencer 7.255 6.942
Até 3 meses 8 95
De 3 a 12 meses 25 390
Acima de 12 meses 1.225 804
Provisões para perdas esperadas de créditos (1.030) (1.030)

7.483 7.201
11 Ativo de contrato 2021 2020
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 624.855 640.313
Remuneração do ativo de contrato 61.977 63.748
Recebimentos (82.582) (79.206)
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 604.250 624.855
Os saldos do circulante e não circulante apresentados no balanço patrimonial 
estão demonstrados abaixo:

2021 2020
Circulante 86.124 82.582
Não circulante 518.126 542.273

604.250 624.855
12 Impostos e contribuições a recuperar 2021 2020
Imposto de renda 2.275 2.607
Contribuição social 604 146
Outros 339 312

3.218 3.065
13 Financiamento 2021 2020
Saldo incial 94.299 113.023
Juros 6.000 7.402
Amortização - principal (18.596) (18.656)
Amortização - juros (6.030) (7.470)
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 75.673 94.299
Os saldos do circulante e não circulante apresentados no balanço patrimonial 
estão demonstrados abaixo:

2021 2020
Circulante 18.835 18.866
Não circulante 56.838 75.433

75.673 94.299
A Companhia possui contratos de financiamento com o BNDES e ambos fo-
ram destinados à implantação do sistema de transmissão descrito na nota ex-
plicativa 1.1 e aos investimentos sociais não contemplados no licenciamento 
ambiental e/ou nos programas socioambientais do Projeto Básico Ambiental. O 
contrato firmado em 23 de dezembro de 2009 possui o valor total do financia-
mento em R$ 107.000 dividido em 3 (três) subcréditos: i. Subcrédito A no valor 
de R$ 86.285 destinados às obras civis e demais itens financiáveis necessários 
a implantação do projeto descrito na nota explicativa 1.1. Sobre o saldo princi-
pal da dívida incidem juros de 2,32% ao ano, acima da taxa de juros de longo 
prazo (TJLP). Os pagamentos de principal e juros são mensais e o vencimento 
da última parcela será no dia 15 de abril de 2024. ii. Subcrédito B no valor de 
R$ 17.715 destinados à aquisição de máquinas e equipamentos necessários a 
implantação do projeto descrito na nota explicativa 1.1. Sobre o saldo principal 
da dívida incidem juros de 4,5% ao ano. Os pagamentos de principal e juros 
são mensais e o vencimento da última parcela foi no dia 15 de outubro de 
2019. iii. Subcrédito C no valor de R$ 3.000 destinado a investimentos sociais 
não contemplados no licenciamento ambiental e/ou nos programas socioam-
bientais do Projeto Básico Ambiental. Sobre o saldo principal da dívida incidem 
a TJLP calculado no ano. Os pagamentos de principal e juros são mensais e 
o vencimento da última parcela foi no dia 15 de novembro de 2015. O contrato 
firmado em 26 de dezembro de 2012 possui o valor total do financiamento em 
R$ 152.800 dividido em 3 (três) subcréditos: iv. Subcrédito D no valor de R$ 
138.300 destinados às obras civis e demais itens financiáveis necessários a 
implantação do projeto descrito na nota explicativa 1.1. Sobre o saldo principal 
da dívida incidem juros de 2,58% ao ano, acima da taxa de juros de longo 
prazo (TJLP). Os pagamentos de principal e juros são mensais e o vencimento 
da última parcela será no dia 15 de junho de 2027. v. Subcrédito E no valor de 
R$ 13.200 destinados à aquisição de máquinas e equipamentos necessários a 
implantação do projeto descrito na nota explicativa 1.1. Sobre o saldo principal 
da dívida incidem juros de 2,5% ao ano. Os pagamentos de principal e juros 
são mensais e o vencimento da última parcela será no dia 15 de dezembro de 
2022. vi. Subcrédito F no valor de R$ 1.300 destinado a investimentos sociais 
não contemplados no licenciamento ambiental e/ou nos programas socioam-
bientais do Projeto Básico Ambiental. Sobre o saldo principal da dívida incidem 
a TJLP calculado no ano. Os pagamentos de principal e juros são mensais e o 
vencimento da última parcela será no dia 15 de junho de 2027. O vencimento 
das parcelas reconhecidas no não circulante está detalhado abaixo:

2021
Em 2023 17.197
Em 2024 12.871
Em 2025 10.709
A partir de 2026 16.061

56.838
O contrato de financiamento possui cláusulas restritivas “covenants” não fi-
nanceiras e financeiras de vencimento antecipado, incluindo o cumprimento 
de determinados indicadores financeiros durante a sua vigência. As principais 
cláusulas estão descritas a seguir: (a) Não constituir, sem a prévia autorização 
do BNDES, (i) penhor ou gravame sobre os direitos creditórios a serem dados 
em garantia ao BNDES, (ii) não conceder preferência a outros créditos e (iii) 
não realizar a distribuição de dividendos superior a 25% do lucro líquido; (b) 
Cumprir as obrigações estabelecidas no contrato de concessão; e (c) Apurar, 

anualmente e durante todo o período de amortização do contrato, o Índice de 
Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) e o Índice de Capital Próprio (ICP). O 
ICSD precisa ser no mínimo de 1,3 e o ICP igual ou superior a 30%. Abaixo 
estão demonstrados os cálculos do ICSD e do ICP.
(a) Índice de cobertura do serviço da dívida (ICSD) 2021
(C) Índice de cobertura do serviço da dívida (A) / (B) 1,67
(A) Geração de caixa da atividade 56.602
(B) Serviço da dívida 33.995
(A) Geração de caixa da atividade 56.602
(+) Disponibilidade final no período imediatamente anterior 12.869
(+) LAJIDA (EBITIDA) 44.582
(-) Pagamento de imposto de renda (43)
(-) Pagamento de contribuição social (806)
(B) Serviço da divida 33.995
(+) Amortização de principal 21.985
(+) Pagamento de juros 12.010
EBITIDA 44.582
(+/ -) Lucro/prejuízo antes do imposto de renda 13.547
(+/ -) Resultado financeiro líquido negativo/positivo 20.723
(+) PIS e COFINS deferidos por conta da aplicação da CPC 47 2.104
(-) Receita com ativo financeiro da concessão (45.340)
(-) Receita para a cobertura dos gastos com operação e manutenção (14.440)
(+) Montante recebido pela empresa a título de RAP 59.781
(+) Parcela de PIS e COFINS deduzida 
 da RAP + demais deduções da receita 8.207
(b) Índice de capital próprio (ICP)
(A) Índice de capital próprio (B) / (C) 63%
(B) Patrimônio líquido 304.515
(C) Total do ativo 481.085
Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia estava em conformidade com as 
cláusulas contratuais do financiamento.
14 Debêntures 2021 2020
Saldo incial 72.482 71.095
Juros 13.687 8.556
Amortização - principal (3.389) (1.545)
Amortização - juros (5.980) (5.624)
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 76.800 72.482
Os saldos do circulante e não circulante apresentados no balanço patrimonial 
estão demonstrados abaixo:

2021 2020
Circulante 6.343 3.385
Não circulante 70.457 69.097

76.800 72.482
A Companhia emitiu debêntures no dia 15 de junho de 2013 destinados à im-
plantação do sistema de transmissão descrito na nota explicativa 1.1. O valor 
total captado foi de R$ 39.000. Sobre o saldo principal da dívida incidem juros 
de Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) + 8% ao ano. Os 
juros remuneratórios das debêntures serão pagos semestralmente. O primeiro 
pagamento dos juros remuneratórios foi realizado no dia 15 de dezembro de 
2017 e o último na data de vencimento será no dia 15 de dezembro de 2030. 
Em 24 de outubro de 2013, a Companhia celebrou instrumento particular de 
Escritura da 2ª emissão pública de debêntures no valor total de até R$ 39.000 
em debêntures simples e não conversíveis em ações, no valor nominal unitário 
de R$ 250 com emissão de 156 debêntures com data de emissão em 15 de 
junho de 2013. Os encargos financeiros são IPCA acrescido de 8% ao ano. O 
vencimento das parcelas reconhecidas no não circulante está detalhado abai-
xo:

2021
Em 2023 11.882
Em 2024 16.638
Em 2025 1.864
A partir de 2026 40.073

70.457
A escritura das debêntures possui cláusulas restritivas “covenants” não finan-
ceiras e financeiras de vencimento antecipado, incluindo o cumprimento de 
determinados indicadores financeiros durante a sua vigência. As principais 
cláusulas estão descritas a seguir: (a) Inadimplemento de qualquer obriga-
ção pecuniária e não pecuniária; (b) A constituição, sem a autorização prévia 
dos debenturistas titulares de, no mínimo 85% do total das debentures em 
circulação, de penhor ou gravame sobre os direitos creditórios; (c) Decreta-
ção de vencimento antecipado do contrato de financiamento com o BNDES; 
(d) A extinção, encampação, rescisão, anulação ou caducidade da concessão 
outorgada pela União Federal sob o contrato de concessão; (e) Pedido de: (i) 
falência formulado por terceiros em face da Companhia e não devidamente 
elidido no prazo legal e (ii) pedido de autofalência formulado pela Companhia; 
e (f) Apurar o ICSD anualmente e durante todo o período de amortização da 
escritura. O ICSD precisa ser no mínimo de 1,3. O Cálculo do ICSD segue a 
mesma metodologia utilizada no cálculo do financiamento. Em 31 de dezembro 
de 2021, a Companhia estava em conformidade com as cláusulas contratuais 
do financiamento.
15 PIS e COFINS diferidos 2021 2020
PIS 9.595 9.971
COFINS 44.197 45.926

53.792 55.896
Os saldos do circulante e não circulante apresentados no balanço patrimonial 
estão demonstrados abaixo:

2021 2020
Circulante 7.546 7.236
Não circulante 46.246 48.660

53.792 55.896
Os encargos são apurados sobre o ativo de contrato e são registrados conta-
bilmente pela Companhia.
16 Imposto de renda e contribuição social diferidos 2021 2020
Imposto de renda 55.573 53.370
Contribuição social 20.006 19.213

75.579 72.583
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são diferenças temporá-
rias e estão demonstradas a seguir:

2021 2020
Pronunciamento técnico CPC 47 
 - Receita de Contrato com Cliente 75.579 72.583

75.579 72.583
17 Provisões e passivos contingentes: (a) Provisões - A Companhia possui 
ações judiciais, em sua maioria compostas por indenizações por dano moral, 
acidente de trabalho, horas extras, remuneração, periculosidade e ações fis-
cais, cujo prognóstico de perda foi definido como provável, pelos consultores 
jurídicos, e para a qual a Companhia manteve provisão no montante de R$199 
no exercício (R$ 574 em 2020). O saldo está sendo reconhecido na rubrica de 
outros passivos. (b) Passivos contingentes - i. Desconto de parcela variá-
vel - A Companhia entrou com ação contra a ANEEL e a ONS com o objetivo 
de suspender a realização dos descontos a título de parcela variável. Em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020 o valor em risco é de R$ 305 e foi avaliada pela ad-
ministração e suportada pelos assessores jurídicos como risco de perda pos-
sível. ii. Servidão administrativa - A Companhia indeniza os proprietários por 
onde a linha de transmissão vai ser construída. Inicialmente a Companhia atri-
bui o valor da indenização que é reconhecida inicialmente como custo do em-
preendimento. Caso o proprietário não concorde com o valor da indenização, 
ele aciona juridicamente a Companhia. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o 
valor em risco é de R$ 126 e R$ 293, respectivamente e foi avaliado pela admi-
nistração e suportada pelos assessores jurídicos como risco de perda possível. 
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o valor total em risco possível é de 431 
e R$ 598, respectivamente. 18 Patrimônio líquido: (a) Capital social - Em 
31 de dezembro de 2021 e 2020 o capital social subscrito e integralizado é de 
R$ 266.880 dividido em 266.880.000 ações ordinárias e nominativas, de valor 
nominal a R$1,00 cada, distribuídas entre seus acionistas conforme abaixo.

% Ações (mil)
2021 e 2020

Celeo Redes Brasil S.A. 33% 88.960
Celeo Redes Expansões S.A. 67% 177.920

100% 266.880
(b) Reserva de lucros - i. Reserva legal - Constituída mediante a apropriação 
de 5% do lucro líquido do exercício, com conformidade com o artigo 193 da Lei 
6.404/76. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o valor destinado foi de R$ 513 
e R$ 704, respectivamente. ii. Reserva de retenção de lucros - Constituída 
com o lucro líquido após as destinações para a reserva legal e os dividendos 
mínimos obrigatórios, mediante aprovação dos acionistas. Em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020 o valor destinado foi de R$ 6.702 e R$ 8.990, respectivamente. 
iii. Reserva de incentivos fiscais - Contituída mediante destinação da parce-
la do resultado do exercício equivalente aos incentivos fiscais do imposto de 
renda auferido na exploração da concessão de serviço público de transmissão 
de energia elétrica no Estado do Mato Grosso. Nos dias 18 de setembro de 
2017 e 6 de dezembro de 2018 o Ministério da Integração Nacional por meio da 
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), emitiu o Laudo 
Constituitivo nº 041/2017 (contemplando 595km da linha de transmissão) e nº 
129/2018 (contemplando 354km da linha de transmissão), totalizando 100% 
do empreendimento, aprovando o direito à Companhia ao incentivo fiscal de 
redução de 75% do imposto de renda e adicionais não restituíveis, calculados 
sobre o lucro da exploração. O período de vigência (ano calendário) desse 
incentivo fiscal é de 2017 até 2026 e 2018 até 2027, respectivamente. Durante 
o período de vigência, a Companhia deve atender as seguintes obrigações: 
(i) cumprimento da legislação trabalhista e social; (ii) apresentar anualmente 
a declaração de rendimentos, indicando o valor da redução correspondente; 
(iii) proibição de distribuição aos sócios ou acionistas do valor do imposto que 
deixar de ser pago em virtude da redução; e (iv) aplicar o valor da redução 
do IRPJ em atividade diretamente ligada à operação na área de atuação da 
SUDAM. O não atendimento dessas obrigações pode resultar na perda do 
referido incentivo fiscal. m 31 de dezembro de 2021 e 2020 o valor destinado 
foi de R$ 804 e R$ 1.387, respectivamente. iv. Reserva de lucros a reali-
zar - Refere-se ao impacto da adoção do CPC 47 conforme descrito na nota 
explicativa 6.2. (c) Dividendos mínimos obrigatórios - O estatuto social da 
Companhia determina que os acionistas terão direito, em cada exercício social, 
aos dividendos mínimos obrigatórios de 25% do lucro líquido ajustado, na for-
ma do artigo 202 da lei 6.404/76. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o valor 
destinado foi de R$ 2.234 e R$ 2.997, respectivamente. Em 2021 foram pagos 
R$ 5.046 de dividendos constituídos em períodos anteriores. Abaixo está de-
monstrada a movimentação dos dividendos.

2021 2020
Saldo inicial 5.046 2.634
Pagamento de dividendos em 24 de abril de 2020 - (878)
Aprovação de dividendos da reserva 
 de lucros em 10 de dezembro de 2020 - 9.657
Pagamento de dividendos em 23 de dezembro de 2020 - (9.364)
Pagamento de dividendos em 2021 (5.046) -
Constituição de dividendos mínimos obrigatórios 2.234 2.997

2.234 5.046

19 Receita operacional líquida 2021 2020
Remuneração do ativo 45.340 47.169
Receita de operação e manuntenção 14.440 13.848
Parcela variável - (11)
Receita bruta 59.780 61.006
PIS e COFINS correntes (7.256) (6.814)
PIS e COFINS diferidos 2.104 1.589
Encargos setoriais (3.053) (2.876)
Deduções da receita (8.205) (8.101)

51.575 52.905
20 Serviços de terceiros: (a) Custos operacionais 2021 2020
Reparo e manutenção das instalações (i) (3.177) (2.304)
Indenização (i) - 1.694
Serviço de operação e manutenção (ii) (1.758) (1.759)
Manuntenção da faixa de servidão (748) (124)
Consultorias técnicas (486) (978)
Compartilhamento de instalação (420) (367)
Diversos (605) (44)

(7.194) (3.882)
i. Refere-se aos custos para reparo e manutenção das suas linhas de trans-
missão. ii. Refere-se ao sinistro ocorrido no Reator da Subestação, a Compa-
nhia acionou o seguro e foi indenizada em 2020. iii. Refere-se a prestação de 
serviços para operação e gerenciamento de manutenção das instalações de 
transmissão realizados pela Celeo.
(b) Despesas operacionais 2021 2020
Prestação de serviços administrativos (i) (850) (850)
Consultorias (431) (242)
Diversos (120) (207)

(1.401) (1.299)
i. Refere-se a prestação de serviços administrativos realizados pela Celeo.
21 Despesas financeiras líquidas 2021 2020
Rendimento de aplicação financeira 1.397 579
Outras receitas 148 4
Receitas financeiras 1.545 583
Juros do financiamento (6.000) (7.402)
Juros das debêntures (13.687) (8.556)
Outras despesas (2.581) (2.044)
Despesas financeiras (22.268) (18.002)

(20.723) (17.419)
22 Imposto de renda e contribuição social 2021 2020
Resultado antes dos impostos 13.547 20.014
Despesa de IR e CS à alíquota nominal de 34% (4.606) (6.805)
Incentivo fiscal IRPJ - SUDAM 804 1.387
Provisões para perdas esperadas de créditos - 350
Outras (adições) exclusões 508 (867)
Despesa de IR e CS à alíquota efetiva (3.294) (5.936)
Alíquota efetiva 24% 30%
23 Transações com partes relacionadas: (a) Transações comerciais

Passivo Despesa
2021 2020 2021 2020

Celeo (i) 130 130 (2.608) (2.608)
130 130 (2.608) (2.608)

i. Refere-se ao contrato com a Celeo referente ao (i) serviço de operação e 
gerenciamento de manutenção das instalações de transmissão da Companhia. 
O custo desse contrato é registrado na rubrica serviços de terceiros - custos 
operacionais. O contrato foi assinado no dia 14 de dezembro de 2018 e possui 
vigência de 5 (cinco) anos. O valor original do contrato foi de R$ 1.680 sendo 
atualizado pelo IPCA, e pode ser revisado caso haja alteração no escopo ou 
havendo cessão total ou parcial a terceiros da concessão. A despesa desse 
contrato é registrada na rubrica serviços de terceiros - despesas operacionais. 
O contrato foi assinado no dia 01 de março de 2013 e possui vigência de 
5 (cinco) anos, sendo renovado por meios de aditivos pelas partes. O valor 
original do contrato foi de R$ 600 sendo atualizado pelo IPCA, podendo ser 
revisado caso haja alteração no escopo ou em havendo cessão total ou parcial 
a terceiros da concessão. (b) Dividendos - Em 2021 foram pagos R$ 5.046 mil 
de dividendos, sendo R$ 3.364 mil para a Celeo Redes Expansões S.A e R$ 
1.682 mil para a Celeo Redes do Brasil, constituídos em períodos anteriores. 
24 Gestão de riscos financeiros: (a) Considerações gerais e políticas - A 
Companhia administra seus capitais investidos para assegurar que possa con-
tinuar suas atividades e maximizar o retorno dos seus acionistas. O gerencia-
mento de riscos tem por objetivo identificar e analisar os riscos considerados 
relevantes pela administração, tais como (i) os riscos de capital, de mercado 
(ii), de crédito (iii) e de liquidez (iv). A Companhia não operou qualquer tipo de 
instrumento financeiro derivativo nos exercícios apresentados. i. Gestão de 
risco de capital - A Companhia administra seu capital com o objetivo de salva-
guardar a continuidade de seus negócios no longo prazo, oferecendo retorno 
aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas e buscando manter 
uma estrutura de com o objetivo de reduzir o seu custo de capital. Sempre que 
necessário para adequar sua estrutura de capital, a administração pode pro-
por a revisão da política de pagamento de dividendos, a devolução de capital 
aos acionistas, a emissão de novas ações ou ainda a venda de ativos, dentre 
outras ações de adequação de estrutura de capital. ii. Gestão de risco de 
mercado - Este risco é oriundo da possibilidade da Companhia incorrer em 
perdas devido a flutuações nas taxas de juros ou outros indexadores de dívida, 
tais como índices de preço, que impactem as despesas financeiras relativas 
a financiamentos ou o rendimento das aplicações financeiras. Atualmente, o 
financiamento da Companhia possui taxas pré-fixadas. iii. Gestão de risco de 
crédito - O risco de crédito refere-se à possibilidade da Companhia incorrer 
em perdas devido ao não cumprimento de obrigações e compromissos pelas 
contrapartes. iii.1 Risco de crédito das contrapartes comerciais - A principal 
exposição a crédito é oriunda da possibilidade da Companhia incorrer em per-
das resultantes do não-recebimento de valores faturados de suas contrapartes 
comerciais. Para reduzir este risco e auxiliar no gerenciamento do risco de ina-
dimplência, a Companhia monitora o volume de contas a receber de clientes e 
realiza diversas ações de cobrança, realizadas em conformidade com a regu-
lamentação regulatória, o que inclui ainda a possibilidade de interrupção do for-
necimento. iii.2 Risco de crédito com instituições financeiras - Para opera-
ções envolvendo caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, a 
Companhia segue as disposições de sua Política de Risco de Crédito que tem 
como objetivo a mitigação do risco por meio da diversificação junto às institui-
ções financeiras e a utilização de instituições financeiras consideradas de pri-
meira linha. A Companhia realiza o acompanhamento da exposição com cada 
contraparte, sua qualidade de crédito e seus ratings de longo prazo publicados 
pelas agências de rating para as instituições financeiras com as quais a Com-
panhia possui operações em aberto. iv. Gestão de risco de liquidez - O risco 
de liquidez é caracterizado pela possibilidade da Companhia não honrar com 
seus compromissos nos respectivos vencimentos. A Gestão financeira adotada 
pela Companhia busca constantemente a mitigação do risco de liquidez, tendo 
como principais pontos o alongamento de prazos dos financiamentos, descon-
centração de vencimentos e diversificação de instrumentos financeiros. O per-
manente monitoramento do fluxo de caixa permite a identificação de eventuais 
necessidades de captação de recursos, com a antecedência necessária para 
a estruturação e escolha das melhores fontes. Nos casos em que há sobras 
de caixa, são realizadas aplicações financeiras para os recursos excedentes 
com base na política de crédito da Companhia, com o objetivo de preservar a 
liquidez da Companhia e têm como diretriz alocar ao máximo os recursos em 
ativos com liquidez diária. (b) Análise de sensibilidade dos instrumentos 
financeiros - A Companhia efetua testes de análise de sensibilidade conforme 
requerido pelas normas contábeis, elaborados com base na exposição líquida 
às taxas variáveis dos instrumentos financeiros ativos e passivos em aberto no 
final do exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Na realização do teste, 
a Companhia assume que o valor apresentado estivesse em aberto durante 
todo esse exercício apresentado. Foram preparados três cenários de análise 
de sensibilidade: (i) provável* - considera as taxas de juros futuros observados 
nesta data base; (ii) redução de 25%; e (iii) redução de 50% do cenário prová-
vel, respectivamente.

Cenários
Risco (i) (ii) (iii)

Aplicação financeira Redução do CDI (4.903) (3.677) (2.451)
Financiamento Aumento da TJLP 4.026 3.019 2.013
Debêntures Aumento do IPCA 4.401 3.300 2.200
* fonte: série de estatísticas consolidadas publicadas em 31 de dezembro de 
2021 no site do Banco Central (www.bcb.gov.br). O CDI e o IPCA para o ce-
nário provável (12,75% e 5,73%) foi considerada da “Mediana - TOP 5” médio 
prazo para o ano de 2022. A TJLP foi obtida através do site do BNDES (www.
bndes.gov.br), sendo 5,32% para o cenário provável. (c) Valor justo e hierar-
quia dos ativos e passivos financeiros - Os valores justos são determinados 
com base nos preços de mercado, quando disponíveis, ou na falta destes, 
no valor presente de fluxos de caixa futuros esperados. Os valores justos de 
equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e outros ativos e passivos 
financeiros são equivalentes ou não diferem significativamente de seus valores 
contábeis. A hierarquia dos valores justos dos ativos e passivos financeiros 
registrados em base recorrente segue os níveis: (i) nível I - são preços co-
tados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos 
aos quais a entidade pode ter acesso na data de mensuração; (ii) nível II - são 
informações, que não os preços cotados incluídos no nível I, observáveis para 
o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; e (iii) nível III - são informações não 
observáveis para o ativo ou passivo. Todos os ativos e passivos financeiros fo-
ram classificados no nível II e não houve transferências de níveis no exercício. 
25 Coronavírus (COVID-19): (a) Contexto geral - Em 11 de março de 2020, 
a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto de Coronavírus (CO-
VID- 19) como uma pandemia e desde então vem reforçando a necessidade da 
adoção de medidas restritivas como um dos pilares de combate à pandemia, 
principalmente no que diz respeito ao distanciamento social. No Brasil, assim 
como em outros países do mundo, a pandemia provocou o fechamento de em-
presas em todos os segmentos, afetou os processos de produção, interrompeu 
as cadeias de suprimentos e também grande redução do consumo, resultando 
em um impacto econômico significativo. (b) Impactos nas demonstrações 
financeiras - Em 31 de dezembro de 2021, considerando o estágio atual da 
disseminação do surto de COVID-19, a Companhia avaliou os possíveis im-
pactos da pandemia de forma mais assertiva em relação aos períodos ante-
riores. Até o momento não foi percebida nenhuma alteração na disponibilidade 
da Companhia causada pelas medidas de combate à COVID-19, bem como 
não houve impactos significativos identificados nos resultados da Companhia. 
26 Cobertura de seguros: A Companhia possui como política a contratação 
de seguros para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua 
atividade. A Companhia possui cobertura de seguros de responsabilidade civil 
e riscos operacionais contra incêndios e riscos diversos para os bens atrelados 
ao contrato de concessão, exceto para as torres das linhas de transmissão. As 
coberturas de seguros para as torres que estão compreendidas nas apólices, 
não refletem os riscos efetivos que possam ocorrer e os prêmios cobrados no 
mercado pelas seguradoras são elevados. Em 31 de dezembro de 2021, a 
cobertura de seguros contra riscos operacionais era composta por R$ 96.278 
mil para danos materiais e R$ 10.000 para responsabilidade civil.
Francisco Antolin Chica Padilla Bruno Marcell S. M. Melo
Diretor Contador CRC-RJ 111193/O-8
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JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 08.583.456/0001-33

Continuação...

Relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações financeiras

Aos Acionistas da Jauru Transmissora de Energia S.A - Rio de Janeiro - 
RJ - Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da Jauru Trans-
missora de Energia S.A (Companhia), que compreendem o balanço patrimo-
nial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resulta-
do, 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, compreendendo as políticas contábeis significativas e ou-
tras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financei-
ras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos rele-
vantes, a posição patrimonial e financeira da Jauru Transmissora de Energia 
S.A em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os 
seus respectivos 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 dos audito-
res pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em 
relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previs-
tos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as de-
mais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamen-
tar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria - Principais assuntos de 
auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais 
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram 
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como 
um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações finan-
ceiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses as-
suntos. Mensuração do ativo de contrato e da receita de contrato com 
cliente - Veja as Notas 6.2 e 11 das demonstrações financeiras - Principais 
assuntos de auditoria - O reconhecimento do ativo de concessão e da recei-
ta da Companhia de acordo com o CPC 47 – Receita de Contrato com Clien-
te requer o exercício de julgamento significativo sobre o momento em que o 
cliente obtém o controle do ativo. Adicionalmente, a mensuração do progres-
so da Companhia em relação ao cumprimento da obrigação de desempenho 
satisfeita ao longo do tempo requer também o uso de estimativas e julgamen-
tos significativos pela Administração para estimar os esforços ou insumos 
necessários para o cumprimento da obrigação de desempenho, tais como 
materiais e mão de obra, margens de lucros esperadas em cada obrigação 
de desempenho identificada e as projeções das receitas esperadas. Devido à 
relevância dos valores e do julgamento significativo envolvido, consideramos 
a mensuração do ativo de contrato e receita de contrato com clientes como 
um principal assunto em nossa auditoria. Como auditoria endereçou esse 
assunto - Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: i) a 
leitura do contrato de concessão e seus aditivos para identificação das obri-

gações de desempenho previstas contratualmente, além de aspectos relacio-
nados aos componentes variáveis aplicáveis ao preço do contrato; ii) a ava-
liação das premissas relevantes utilizadas nas projeções de custos e recei-
tas, na margem do contrato e na definição da taxa de desconto utilizada no 
modelo de cálculo do ativo de contrato; e iii) a avaliação das divulgações 
efetuadas pela Companhia nas demonstrações financeiras. Com base nas 
evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, considera-
mos que a mensuração do ativo de contrato e da receita de contrato com 
cliente e as respectivas divulgações são aceitáveis no contexto das demons-
trações financeiras tomadas em conjunto, relativas ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2021. Outras informações que acompanham as demons-
trações financeiras e o relatório dos auditores - A administração da Com-
panhia é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financei-
ras 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, concluir-
mos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos reque-
ridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Res-
ponsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras - A 
administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as [práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avalia-
ção 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 ope-
rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramen-
to das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 
demonstrações financeiras - Nossos objetivos são obter segurança razoá-
vel de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é 
um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realiza-
da 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 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 entendimen-
to dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos proce-
dimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objeti-
vo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Com-
panhia. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoa-
bilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela ad-
ministração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da 
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerte-
za relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modifi-
cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas con-
clusões 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 financei-
ras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração 
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da audito-
ria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais defi-
ciências significativas nos controles internos que identificamos durante nos-
sos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os res-
ponsáveis pela administração, determinamos aqueles que foram considera-
dos como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do 
exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos 
de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a 
menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, 
ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o as-
sunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências 
adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, 
superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2022
KPMG Auditores Independentes Milena dos Santos Rosa
CRC SP-014428/O-6 F-RJ Contadora CRC RJ-100983/O-7
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INVESTPREV SEGURADORA S.A.
CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de 
forma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São 
Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos 
diretores perante a SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 8º 
do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir do primeiro dia da publicação desta convocação até a 
realização da citada Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não 
desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela participar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através 
do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQyZTkyMzktMmFkZS00YTE5LWE2N2ItODQ1ZjU0NGM1O-
GYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a
%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua 
admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março 
de 2021. THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA - Presidente.

INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ nº 17.479.056/0001-73 - NIRE: 35300555571

CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de for-
ma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Pau-
lo/SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exer-
cício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos diretores perante a 
SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 7º do Estatuto Social, ficam 
suspensas as transferências de ações a partir desta data até a realização da Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa 
DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela par-
ticipar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_
NzA5NjE5MDktYWY2Ni00Y2U3LWI2ODYtN2I4NWM3ZGVkYzc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-
-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo 
apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro 
documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março de 2021. GERALDO HENRIQUE DE CASTRO - Presidente. 

Aplicativo de namoro faz fortuna de US$ 1,5 bi 

Uma notícia repli-
cada pela BBC 
nesta segunda-

-feira atesta que aplicativos 
de namoro são meios que 
geram fortunas. Isso acon-
teceu com a norte-ameri-
cana Whitney Wolfe, de 31 
anos, que é a bilionária mais 
jovem (não herdeira) do 
mundo, com uma fortuna 
de US$ 1,5 bilhão (cerca de 
R$ 8,3 bilhões), conforme a 
revista Forbes.

O título foi conquistado 
em fevereiro, quando a co-

fundadora e CEO do apli-
cativo de namoro Bumble 
abriu o capital da empre-
sa. Ela também se tornou 
a mulher mais jovem dos 
Estados Unidos a levar sua 
empresa para o mercado de 
ações, citou a publicação. 
Nascida em Salt Lake City, 
EUA, Wolfe conhecia o ne-
gócio de namoro online há 
anos: ela foi a cofundadora 
e vice-presidente de marke-
ting do Tinder, um dos apli-
cativos mais populares do 
mundo nessa área.

Mas, sua experiência no 
Tinder acabou estremecida. 
Em 2014, ela processou o 
aplicativo por assédio se-
xual, alegando que seu ex-
-chefe e ex-parceiro, Justin 
Mateen, a insultou e a enca-
minhou mensagens de tex-
to ameaçadoras.

No mesmo ano em que 
seu relacionamento com o 
Tinder acabou, ela fundou 
a Bumble, com o bilioná-
rio russo Andrey Andreev. 
Embora também fosse um 
aplicativo de namoro, tinha 

uma característica diferente 
dos demais: apenas mulheres 
podiam iniciar uma conversa.

Segundo Wolfe, a intenção 
foi dar às mulheres maior 
poder de decisão, fórmula 
que se mostrou eficaz com 
o sucesso da empresa. Em 
novembro de 2019, Andreev 
deixou a empresa e um ano 
depois a companhia Blacks-
tone comprou a participação 
do empresário russo.

O Bumble foi criado 
como um aplicativo de na-
moro, mas com o tempo 

a empresa expandiu seus 
negócios. Além de conta-
tar potenciais parceiros, o 
aplicativo também possui 
um espaço para encontrar 
novos amigos, e outro para 
gerar contatos profissionais.

Como parte da expan-
são dos negócios, Wolfe 
ganhou destaque na mídia 
com um discurso feminis-
ta e um perfil de defensora 
dos direitos humanos. “Es-
tou mais dedicada do que 
nunca a ajudar a promover 
a igualdade de gênero e aca-

bar com a misoginia que 
ainda assola a sociedade”, 
escreveu ela em uma carta 
postada no site de sua em-
presa, expressando também 
seu apoio ao movimento 
Black Lives Matter.

Mesmo com pandemia 
de Covid-19, o Bumble re-
gistrou receita de US$ 417 
milhões nos primeiros nove 
meses de 2020, um aumen-
to significativo em compa-
ração aos US$ 363 milhões 
obtidos no mesmo período 
do ano anterior.
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A UCRÂNIA 
BRASILEIRA

Um Brasil plural que nos encanta  

ao acolher e ajudar refugiados.  

Por Bayard Boiteux, página 3

GUERRA
NA UCRÂNIA

Brasil não pode adotar neutralidade 

quando um Estado invade o outro. 

Por Paulo Alonso, página 2

MUNICÍPIOS: IPVA 
PARA EMERGÊNCIAS

Recursos devem ser aplicados em 

infraestrutura urbana. Por Sidnei 

Domingues e Sérgio Braga, página 4

Argentina 
aumenta tarifas 
para acerto  
com FMI

O Governo da Argentina e o 

Fundo Monetário Internacional 

(FMI) fecharam nesta quinta-feira 

o acordo técnico para resolver 

uma dívida de cerca de US$ 44,5 

bilhões, informou o Ministério da 

Economia. O documento seria 

enviado ao Congresso Nacional 

nas próximas horas.
Os entendimentos técnicos fo-

ram alcançados para um progra-

ma Extended Facilities (EFF) em 

substituição ao acordo Stand By 

de 2018.
O acordo prevê um novo fi-

nanciamento que será utilizado 

para pagar os compromissos atu-

ais com a organização, bem como 

para aumentar as reservas interna-

cionais. Os desembolsos do novo 

empréstimo serão feitos trimes-

tralmente e serão acompanhados 

de revisões pela equipe técnica do 

FMI.
“O prazo de amortização de ca-

da desembolso é de 10 anos, com 

carência de quatro anos e meio, o 

que implica começar a pagar a dí-

vida a partir de 2026 e até 2034”, 

acrescentou o Ministério da Eco-

nomia.
Como parte do acordo, o go-

verno anunciou um aumento nas 

tarifas dos serviços básicos. A 

porta-voz do Executivo, Gabrie-

la Cerruti, confirmou a decisão 

de aumentar as tarifas de luz e 

gás de acordo com o coeficiente 

de variação salarial, indicador que 

na Argentina compara a evolução 

mensal dos salários nos setores 

privado registrado, não registrado 

e público.

Com juros altos, endividamento
das famílias é maior em 12 anos
1 em cada 10 devedores não conseguirá pagar

Pesquisa Nacional de Endi-

vidamento e Inadimplên-

cia do Consumidor (Peic), 

divulgada nesta quinta-feira pela 

Confederação Nacional do Co-

mércio (CNC), revela que o per-

centual de famílias com dívidas e/

ou contas em atraso apresentou, 

em fevereiro, o maior patamar 

desde março de 2010.
“Alcançando 27% dos lares, o 

indicador de inadimplência apre-

sentou, em fevereiro, aumento 

de 0,6 ponto percentual (pp) em 

relação a janeiro e de 2,5 pp na 

comparação com fevereiro de 

2021. Já a parcela que declarou 

não ter condições de pagar suas 

contas ou dívidas em atraso e, 

portanto, permanecerá inadim-

plente, ela também acirrou na 

passagem mensal, com aumento 

de 0,4 pp, a proporção chegou a 

10,5%, mesmo percentual de fe-

vereiro do ano passado”, infor-

mou a CNC.
Segundo a pesquisa, o percentu-

al de famílias que relataram ter dí-

vidas a vencer (cheque pré-datado, 

cartão de crédito, cheque especial, 

carnê de loja, crédito consignado, 

empréstimo pessoal, prestação de 

carro e de casa) atingiu 76,6% em 

fevereiro, retomando o nível apu-

rado em dezembro de 2021. Há 

um ano, a proporção de endivida-

dos era de 66,7%, 9,9 pp abaixo do 

número atual.
Para a CNC, os dados do Banco 

Central (BC) mostram que as ta-

xas de juros médias nas linhas de 

crédito com recursos livres às pes-

soas físicas aumentaram de 39,4% 

em janeiro de 2021 para 46,3% em 

janeiro de 2022. Em contraparti-

da, as concessões de crédito com 

recursos livres para pessoas físicas 

cresceram 13,1% em termos reais 

na comparação interanual, mas ca-

íram 2,7% em janeiro ante dezem-

bro, na média diária.
O endividamento no cartão de 

crédito apresentou a primeira re-

dução entre os endividados desde 

fevereiro de 2021, mas continua 

como o principal tipo de dívida 

no país. Representando 86,5% 

do total de famílias endividadas, 

o indicador está 6,5 pp acima do 

percentual de fevereiro de 2021 e 

ainda 7,9 pp maior do que em fe-

vereiro de 2020, antes da crise da 

pandemia.

Economia supera saúde e educação e
é o principal problema para o brasileiro

Desemprego, inflação e pobreza tiram sono da população

A economia é o tema que 

mais tira o sono da popula-

ção atualmente. Para 45% 

da população, a prioridade número 

1 do governo deve ser o combate à 

pobreza, 31% defendem o aumento 

do salário-mínimo, e 28% anseiam 

pela queda da inflação. É o que 

mostra a pesquisa Brasileiros e Pós-

-Pandemia, realizada pela Confede-

ração Nacional da Indústria (CNI) 

encomendado ao Instituto FSB, que 

ouviu 2.016 pessoas em todas uni-

dades da Federação.

A preocupação com o custo de 

vida e a perda do poder de compra 

tomou o lugar de prioridades mais 

tradicionais como saúde, educação 

e segurança. O combate à corrup-

ção foi assinalado por 23% dos 

respondentes, seguido por gera-

ção de empregos (21%). Apenas 

um quinto dos brasileiros consi-

deram a educação prioridade, 18% 

elegeram o combate à pandemia, e 

12%, os serviços de saúde. O tema 

segurança e combate à criminali-

dade recebeu a menção de apenas 

5% da população.
De acordo com o gerente-

-executivo de Economia da CNI, 

Mário Sérgio Telles, em pesquisas 

semelhantes de anos anteriores, 

a melhoria dos serviços de saú-

de ocupou o primeiro lugar entre 

2014 e 2018. Em 2019, a saúde 

apareceu em segundo lugar. Em 

2020, a educação ocupou o topo 

do ranking, mas a saúde estava en-

tre os quatro primeiros. Em 2021, 

emprego e saúde foram os mais 

assinalados.

Produção
do Irã pode
voltar a níveis 
pré sanções

O Irã está “totalmente prepara-

do” para restaurar sua produção e 

exportações de petróleo aos níveis 

anteriores à imposição das sanções 

pelos EUA em 2018, disse o mi-

nistro do Petróleo iraniano. Javad 

Owji fez as declarações quando 

inaugurou vários projetos de gás 

na cidade portuária de Mahshahr.

“O Irã está pronto para aumen-

tar sua produção e exportações 

para o nível antes de novembro de 

2018”, disse Owji sobre a perspec-

tiva de remoção das sanções dos 

EUA contra o setor de energia do 

Irã como resultado de um possí-

vel acordo entre o Irã e potências 

mundiais em Viena da Áustria.

“O Irã é técnica e operacio-

nalmente capaz de estabilizar sua 

participação de exportação no 

mercado mundial após o levan-

tamento das sanções”, disse ele à 

agência de notícias oficial Irna.

Cobrança de 
ICMS sobre 
energia solar 
para na justiça

O desenvolvimento do setor 

de geração elétrica distribuída es-

barra na tributação. Estados estão 

cobrando ICMS nas tarifas de 

transmissão (Tust) e de distribui-

ção (Tusd). Apesar de os gover-

nos terem assinado em 2015 um 

convênio que prevê a isenção do 

imposto para usinas de energia so-

lar, alguns estados entendem que 

a isenção se aplica só sobre a Ta-

rifa de Energia (TE), cobrando o 

ICMS sobre a Tust.
Para Hendrick Pinheiro, da Ma-

nesco Advogados, a cobrança se 

dá a partir de uma interpretação 

de qual seria o limite da isenção. 

“Se produz e consome a própria 

energia, não há que se falar em 

distribuição, por mais que esteja 

ligado na rede”, considera o advo-

gado.
O tema vai ser definido pelo 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

e, apesar de envolver a energia 

elétrica em geral, pode dar uma 

ideia de como será a definição do 

Judiciário para a energia solar na 

geração distribuída. “Entendemos 

que a perspectiva hoje é favorável 

aos contribuintes”, afirma ao Mo-

nitor Mercantil o advogado Cris-

tiano Luzes, sócio do escritório 

Serur Advogados. Página 10

Wilson Dias/ABr
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Projeto especial Monitor Mercantil – Diário do Povo

Vitalidade econômica da China traduzida 
em 108,3 bilhões de entregas expressas
De Shenzhen a Los Angeles, encomenda pode ser entregue no dia seguinte

Por Li Xinping,
Diário do Povo

Os Correios da China emi-
tiram um comunicado 
que indica que o volume 

de negócios de entregas expressas 
no país atingirá 108,3 bilhões de 
encomendas, um aumento anual 
de 29,9%, cujo número representa 
mais de metade do total mundial.

Um total de 108,3 bilhões de pa-
cotes expressos viajaram milhares 
de quilômetros. No sopé do Eve-
rest, na cidade ancestral de Zhaxi, 
no Tibete, mais de 4 mil metros 
acima do nível do mar, a persistên-
cia dos correios permite que os pa-
cotes expressos de Beishangguang 
cheguem em até 5 dias. De Shen-
zhen a Los Angeles, uma encomen-
da expressa, mesmo que atravesse o 
Oceano Pacífico, também pode ser 
entregue no dia seguinte.

Há poucos dias, após 4 anos de 
construção, o aeroporto de Hubei 
Ezhou Huahu está prestes a iniciar 
os primeiros voos de teste. Enquanto 
primeiro aeroporto de transporte de 
mercadorias na China, a sua entrada 
em operação representa um marco 
na indústria de entregas expressas da 
China nos últimos anos, sendo tam-
bém a primeira vez que uma empresa 
chinesa do setor amplia seu campo de 
investimento ao aeroporto.

Tudo isso é decorrente do rápido 
desenvolvimento da indústria e das 
altas exigências dos consumidores 
relativamente à pontualidade. Com 
Ezhou como centro, o círculo de 
voos de 1,5 hora poderá abranger 
80% da população do país, chegar 
aos principais aeroportos domésti-
cos em uma noite e aos principais 
aeroportos do mundo no dia seguin-
te. Até 2030, espera-se que a movi-
mentação anual de cargas e correios 
do Aeroporto de Ezhou Huahu 
atinja 3,3 milhões de toneladas.

Terminal de contêineres Anji SIPG, na cidade de Huzhou, Zhejiang

A ascensão da indústria de logís-
tica também deu uma oportunidade 
para o rápido desenvolvimento dos 
equipamentos a ela associados. À 
medida que o volume de negócios 
continua a crescer, as centenas de 
milhões de remessas expressas deixa-
ram de poder ser expedidas somente 
através da triagem manual, precisan-
do de um impulso tecnológico. Em 
26 de outubro de 2021, a Zhongke 
Weizhi Intelligent Manufacturing Te-
chnology Jiangsu Co., Ltd., estabele-
cida há apenas 5 anos, desembarcou 
com sucesso no Conselho de Inova-
ção em Ciência e Tecnologia da Bolsa 
de Valores de Shanghai.

Nos últimos cinco anos, a Zhongke 
Microto entregou um total de 300 con-
juntos de sistemas de classificação de 
correia cruzada. Até o final de 2021, 
os produtos da Zhongke Weizhi foram 
exportados para vários países e regi-
ões. Em seguida, a empresa continuará 

a fortalecer a construção de canais de 
mercado no exterior e expandirá para 
novos mercados.

Na base de suprimentos de Wuxi 
da AstraZeneca, assim que o sistema 
de pedidos passou a estar conectado 
à cadeia de suprimentos SF DHL, a 
eficiência de entregas foi amplamen-
te melhorada. No passado, a Astra-
Zeneca expedia apenas entre 2 mil 
a 3 mil caixas por dia. Depois que o 
armazém high-bay passou a ser to-
talmente gerido pela cadeia de supri-
mentos da SF DHL, passaram a ser 
entregues entre 20 mil a 30 mil caixas 
diariamente.

Na Suning Logistics, o elo de 
pós-venda da fabricação também 
passou a ser efetuado por empre-
sas expressas, e os funcionários que 
entregam os móveis serão também 
responsáveis pela sua instalação. 
Cada vez mais casos de “entregas 
expressas em fábricas” comprovam 

que as empresas de entregas ex-
pressas não estão mais limitadas a 
meros serviços de entrega de pro-
dutos, mas tentam incorporar insta-
lações, sistemas e serviços na pro-
dução, vendas e até mesmo nos elos 
pós-venda, tornando a produção e 
circulação manufatureira uma parte 
integrante do processo.

Em novembro de 2021, os sete 
centros de distribuição da Cainiao 
Network Technology Co., Ltd. – em 
Liège, Madri, Paris, Bremen, Roma, 
Budapeste e Moscou – foram oficial-
mente colocados em operação. Além 
disso, a Cainiao lançou também mais 
de 300 voos fretados, com capacida-
de de carga estimada em mais de 30 
mil toneladas. Nos últimos anos, as 
empresas de entregas expressas na 
China aceleraram suas operações no 
exterior e construíram um total de 
240 armazéns, com uma área de qua-
se 2 milhões de metros quadrados.

Turismo rural tem crescimento 
acentuado e atrai mais jovens

China promove sustentabilidade 
nos serviços de logística
Por Li Xinping e Lv 
Shaogang, Diário do Povo

Com o desenvolvimento ro-
busto do comércio eletrô-
nico na China, a redução 

do desperdício nas embalagens e a 
garantia de reciclagem se tornaram 
problemas a cada dia mais preocu-
pantes. Os governos, empresas e 
consumidores adotaram um con-
junto de medidas para tornar os ne-
gócios de entregas expressas mais 
amigos do ambiente.

A Sra. He, residente em Beijing, 
recebeu uma telechamada do entre-
gador, que a avisou que as frutas 
que comprou haviam chegado. He 
pediu-lhe para colocar as encomen-
das na porta, e ele pediu para não 
jogar  fora a caixa térmica, que seria 
depois reciclada.

A plataforma de onde He com-
prou frutas utiliza um tipo de caixa 
térmica reciclável há vários anos. 
“Salmão, bacalhau e carneiro que 
comprei sempre foram conserva-
dos numa caixa térmica como esta, 
e o entregador volta depois para a 
recolher,” afirmou.

O uso da caixa térmica reciclá-
vel é uma tentativa realizada pelas 
empresas de entrega expressa para 
promover a “amizade ecológica” 
das embalagens. Entre as embala-
gens das encomendas, os materiais 
costumam ser o papelão, sacos de 

plástico, envelopes e fitas adesivas, de 
acordo com um responsável da em-
presa de entrega.

Segundo um entregador, durante 
o festival de compras online passado 
(11 de novembro), foram usadas mais 
de 50 mil caixas recicláveis por dia, 
em vez de mais de 200 mil caixas de 
papelão e materiais derivados do plás-
tico, como ocorrera anteriormente. 
Uma outra empresa de entregas esta-
beleceu, em conjunto com uma plata-
forma de comércio eletrônico, 60 mil 
postos para estimular a reciclagem de 
embalagens e 10 mil postos para ges-
tão de embalagens usadas.

Através do uso da internet para en-
comendas e redução de embalagens, 
a China conquistou alguns avanços 
no desenvolvimento ecoambiental 
do correio rápido. Em 2020, o regis-
tro eletrônico equivaleu à poupança 
de 83,3 bilhões em papel formato 
A4. Outras medidas incluíram ainda 
a redução do número da camada do 
papelão de 5 para 3; a diminuição da 
espessura dos sacos de plástico de 
0,06 para 0,03 milímetro; o corte da 
largura da fita adesiva de 60 para 45 
milímetros ou menor.

A Agência Nacional dos Correios 
da China está promovendo o estabe-
lecimento dos aparelhos de recicla-
gem das embalagens e a reutilização 
dos pacotes. Até o momento, as em-
presas de entrega na China lançaram 
um total de 3,8 milhões de caixas e 
pacotes recicláveis.

Por Wang Ke e Pan 
Junqiang, Diário do Povo

Caminhando pela vila de 
Cuandixia, no oeste de Bei-
jing, é possível contemplar 

antigas ruas sinuosas e as casas-pátio 
tradicionais, entre outros elementos de 
cultura folclórica única que atrai vários 
turistas. “É muito bom tirar as crian-
ças da agitação da cidade e desfrutar da 
simplicidade e tranquilidade da vila.” 
Li Tang, um turista do distrito de Cha-
oyang, em Beijng, afirmou que a vila de 
Cuandixia consiste num exemplar de 
turismo temático, em combinação com 
as tradicionais aldeias antigas.

Jin Weihua, dirigente da aldeia de 
Zhaitang, disse que eles estão acele-
rando a revitalização das suas vivendas 
tradicionais, transformando-as em al-
bergues rurais com o intuito de propor-
cionar experiências únicas aos turistas.

Atualmente, na China, o turismo 
rural não só proporciona às pesso-
as um lugar para lazer e férias, como 
enriquece também as opções de pas-
seios de um dia. Em resposta à nova 
procura de consumo turístico, várias 
regiões lançaram um lote de rotas de 
turismo rural para explorar este setor.

Os dados da agência Tongcheng 
Travel indicam que, em 2021, o gru-
po de turistas que viajaram as zonas 
rurais na China será significativamen-
te mais jovem, e a geração pós-90 e 
pós-00 crescerá rapidamente, sendo 

que o número de turistas pós-00 au-
mentará em 17%. Em Beijing, Shan-
ghai, Jiangsu, Zhejiang, Guangdong 
e outras províncias, 1-2 dias de “mi-
croférias” rurais nos fins de semana 
passaram a ser uma escolha válida 
para os residentes urbanos viajarem 
nos fins de semana.

Na vila de Sanhe, distrito de Xin-
du, cidade de Chengdu, província de 
Sichuan, saindo da estrada principal, 
tendas brancas escondem-se entre as 
folhas verdes, e uma fileira de casas 
esféricas chamam a atenção. “A vista 
das casas esféricas é ótima e precisam 
de ser reservadas com vários dias de 
antecedência”, explica a equipe local.

“Há oito anos, se alguém me dis-
sesse que a vila ficaria tão bonita 
quanto agora, eu não acreditaria.” 
Olhando para a estrada de terra na 
vila antes da reforma em 2013, Tan 
Jie, secretário do Partido filial da vila 
de Sanhe, distrito de Xindu, lembrou 
Chengdu. De uma pequena vila a um 
famoso resort turístico, Sanhe tem 
feito uma grande aposta no desen-
volvimento do turismo rural.

A vila integrou 63 recursos flores-
tais, introduziu 24 projetos culturais e 
criativos de música e 5 casas de família 
boutique, realizando atividades como 
o Festival de Música do Céu Estrela-
do e o Festival de Música Folclórica. 
A média da afluência supera agora 
anualmente os 200 mil turistas, impul-
sionando o consumo, o qual se traduz 
em mais de 30 milhões de yuans.

Automóveis 
em 1º lugar no 
mundo por 13 
anos seguidos

Por Wang Zheng, 
Diário do Povo

No primeiro ano do 14º 
Plano Quinquenal, a in-
dústria automobilística 

da China mostrou uma tendência 
de crescimento constante. A pro-
dução e vendas anuais completa-
ram 26,082 milhões e 26,275 mi-
lhões, respectivamente, ocupando 
o primeiro lugar mundial por 13 
anos consecutivos. O estatuto da 
China como maior mercado auto-
motivo do mundo saiu ainda mais 
consolidado.

Os últimos dados divulgados 
pelo Ministério da Indústria e Tec-
nologia da Informação revelam 
que, apesar dos efeitos adversos da 
epidemia, a indústria automobilís-
tica chinesa ainda revela uma boa 
tendência de desenvolvimento no 
primeiro ano do 14º Plano Quin-
quenal, com um aumento de 3,4% 
e 3,8% na produção e nas vendas, 
respectivamente, ano a ano.

Em 26 de dezembro de 2021, o 
primeiro modelo da IM Auto, uma 
nova marca de veículos elétricos 
inteligentes da SAIC Motor, dei-
xou a linha de montagem. Naquele 
ano, a SAIC Motor entregou mais 
de 5,81 milhões de veículos – um 
aumento anual de 5,5% – ocupan-
do o primeiro lugar na China por 
16 anos consecutivos. Entre eles, a 
marca própria SAIC vendeu 2,857 
milhões de veículos, representando 
52,3% das vendas totais.

“A indústria automobilística re-
verteu a tendência de queda por 
três anos consecutivos e contribuiu 
com uma força importante para a 
recuperação contínua da economia 
industrial da China e do crescimen-
to macroeconômico estável”, disse 
Wang Weiming, diretor do primeiro 
departamento de indústria de equi-
pamentos do Ministério da Indús-
tria e Tecnologia da Informação.

Em 2021, as vendas de automó-
veis de passageiros da China atin-
girão 21,482 milhões de unidades, 
um aumento de 6,5% em relação 
ao ano anterior. Entre eles, foram 
vendidos um total de 3,472 mi-
lhões de carros de alto padrão, um 
aumento ano a ano de 20,7%.

“As conquistas de inovação da 
indústria automobilística da China 
estão cheias de pontos positivos, e 
um grande progresso foi alcançado 
em eletrificação, redes e transfor-
mação e atualização inteligentes”, 
afirma Fu Bingfeng, vice-presiden-
te executivo e secretário-geral da 
Associação Chinesa de Fabricantes 
de Automóveis.

“Os veículos de nova energia 
da China entraram em um novo 
estágio de desenvolvimento ace-
lerado”, disse Fu Bingfeng. Em 
2021, a taxa de penetração no 
mercado de veículos elétricos da 
China atingiu os 13,4%, 8 pontos 
percentuais acima do ano ante-
rior. “A meta de 20% e 40% de 
penetração de veículos elétricos 
em 2025 e 2030, respectivamente, 
provavelmente será alcançada an-
tes do previsto”.

De acordo com as estatísticas 
de exportação das empresas de 
veículos, em 2021, as exportações 
de veículos da China serão de 
2,015 milhões – o dobro em ter-
mos anuais.

“Nos últimos 10 anos, as ex-
portações de automóveis da China 
giraram em torno de 1 milhão de 
unidades. Em 2021, ultrapassou 2 
milhões de unidades pela primeira 
vez, alcançando um salto histórico, 
refletindo a transição das mudan-
ças quantitativas para qualitativas 
no desenvolvimento externo das 
empresas automobilísticas da Chi-
na”, concluiu Fu Bingfeng.

Xia Pengfei, Diário do Povo Online
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