
Quarta-feira, 6 de abril de 2022
EDIÇÃO NACIONAL l R$ 3,00

ISSN 1980-9123

Ano CVII l Número 29.091

Siga: twitter.com/sigaomonitor
Acesse: monitormercantil.com.br

Monitor
Mercantil

Dólar Comercial R$ 4,6400
Dólar Turismo R$ 5,8170
Euro R$ 5,0777
Iuan R$ 0,7310
Ouro (gr) R$ 283,10

COTAÇÕES

ÍNDICES
IGP-M  2,94% (março)
  1,83% (fevereiro)
IPCA-E
RJ (dez.) 0,63%
SP (dez.) 0,86%
Selic 11,75%
Hot Money  0,63% a.m.

O IÊMEN NÃO
ESTÁ NO MAPA
Conflito já matou mais de 377 mil, 
sem sanções dos EUA.  
Por Marcos de Oliveira, página 3

PRIVATE EQUITY
Oscar Decotelli, CEO da DXA 
Invest, fala sobre o mercado  
brasileiro e oportunidades de 
investimentos. Página 5

ESTADO NACIONAL: 
BAIXA IDADE MÉDIA
Apenas outra ideologia reduziria 
avanço do catolicismo. Por Felipe 
Quintas e Pedro A. Pinho, página 2

Bolsas  
caem com 
especulação 
sobre Fed

As ações dos EUA recuaram 
nesta terça-feira, com os investi-
dores apostando em uma política 
agressiva de aperto do Federal Re-
serve (Fed) para atacar a inflação. 
O Dow Jones Industrial Average 
caiu 0,80%, para 34.641,18. O 
S&P 500 teve queda de 1,26%, 
para 4.525,12 pontos. O Nasdaq 
Composite Index tombou 2,26%, 
para 14.204,17.

Sete dos 11 principais setores 
do S&P 500 terminaram em ver-
melho, com consumo discricio-
nário e tecnologia caindo 2,35% 
e 2,19%, respectivamente. As 
concessionárias subiram 0,67%, o 
grupo com melhor desempenho.

No Brasil, o Ibovespa, principal 
índice da Bolsa de Valores (B3) 
fechou em queda de 1,97%, aos 
118.885 pontos.

A diretora do Fed Lael Brainard 
disse que espera reduções rápidas 
nos apoios financeiros do BC nor-
te-americano, juntamente com au-
mentos na taxa básica de juros pa-
ra reduzir a inflação. “É de suma 
importância reduzir a inflação”, 
disse Brainard, acrescentando que 
o Fed continuará apertando a po-
lítica monetária metodicamente 
por meio de uma série de aumen-
tos das taxas de juros e começan-
do a reduzir o balanço em ritmo 
acelerado na reunião de maio.

O banco central dos EUA deve 
divulgar nesta quarta-feira a ata de 
sua reunião de março. Em sua reu-
nião de política monetária no mês 
passado, o Fed elevou as taxas de 
juros pela primeira vez desde 2018 
e indicou que vários aumentos de 
taxas estavam à frente este ano.

Classe média encolheu 
durante a pandemia
Retração de quase 9 milhões de pessoas

A Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios 
(Pnad) Anual de 2020, 

realizada pelo IBGE, apontou que 
houve uma retração econômica 
nas três camadas da classe média 
brasileira. Ou seja, as camadas su-
periores perderam poder econô-
mico e caíram de posição.

A avaliação do cenário é fruto 
do recente estudo realizado pelo 
economista Waldir Quadros, pro-
fessor das Faculdades de Cam-
pinas (Facamp) e associado do 
Instituto de Economia da Uni-
versidade Estadual de Campinas 
(IE/Unicamp), sobre as princi-
pais retrações socioeconômicas 

no primeiro ano da pandemia- e 
que desmembra os dados da últi-
ma Pnad, divulgada este ano.

A alta classe média, segundo 
Quadros, teve um rebaixamento 
impactante, caiu em 3,8 milhões 
de pessoas (menos 17%) e a classe 
média outros 4,8 milhões (menos 
13%). Somados os dois níveis, são 
8,6 milhões de pessoas a menos. 
Na classe média alta, a participa-
ção de 8,5% em 2020 é a mais bai-
xa desde 2012, quando se iniciou 
a série da Pnad Anual.

“Nesse movimento, a baixa 
classe média de pobres interme-
diários cresceu em 8,1 milhões de 
pessoas. Uma rápida descrição da 

forte mobilidade descendente”, 
descreve o professor. A maior 
participação da baixa classe mé-
dia (pobres intermediários) e da 
massa trabalhadora (pobres) re-
flete justamente a queda ocorrida 
nas camadas superiores, com uma 
parcela caindo para posições infe-
riores.

Além de perderem posições so-
ciais, as famílias que estavam na 
alta classe média e caíram para a 
média passaram de uma renda de 
R$ 16.974 em 2019, para R$ 6.572 
em 2020. Já quem caiu da média 
classe para a baixa passou de R$ 
6.390 em 2019 para R$ 3.460 em 
2020.

Bom momento para adquirir
cotas de fundos imobiliários?
Maré é de baixa, que deve virar quando juros caírem

Por Gilmara Santos

Os Fundos de Investi-
mentos Imobiliários 
(FIIs) se tornaram, nos 

últimos anos, os “queridinhos” 
dos brasileiros que resolveram 
migrar da renda fixa diante do ce-
nário de redução da taxa de juros. 
As novas opções de produtos que 
chegaram ao mercado também 
contribuíram para este movimen-
to. O número de investidores nes-
te tipo de ativo saltou de 208 mil 
em 2018 para 1,599 milhão em 
fevereiro deste ano, conforme da-
dos da B3. O estoque de opera-
ções saiu de R$ 37,27 bilhões em 
2018 para R$ 129,66 bilhões em 
fevereiro deste ano.

Levantamento realizado pela 
Economática mostra que apenas 
os fundos de papel (TVM), com 
2,01%, e “outros” (0,22%) apre-
sentaram desempenho positivo 
no acumulado do ano até 31 de 
março. Todos os demais fecha-
ram no negativo, com o segmento 
“hospital” acumulando perdas de 
25,48%.

João Baptista Peixoto Neto, 
sócio-diretor da Ouro Preto In-
vestimentos, explica que, como 
Selic está atualmente em 11,75% 
ao ano e ela norteia os rendimen-

tos dos títulos públicos, conside-
rados os mais seguros do país, é 
esperado que os ativos financeiros 
com rendimento inferior a esta ta-
xa acabem tendo seus preços re-
duzidos.

Apesar deste cenário, ele não 
considera que é hora de deixar 
esses fundos. “Muito pelo con-
trário. Quem já possuía FIIs 
dentro de sua carteira já sofreu 
com a desvalorização destes, 
mesmo antes da alta dos juros, 
a simples expectativa de au-
mento futuro nas taxas já afeta 
os preços. A boa notícia é que 
com esta desvalorização, os pre-
ços para compra de novos FIIs 
está muito atrativo. E, da mes-
ma forma como estes ativos se 
desvalorizaram na alta dos juros, 
eles tendem a se valorizar com a 
expectativa de queda das taxas. 
São valores inversamente corre-
lacionados”, considera.

De acordo com o especialista, 
entre as vantagens dos investi-
mentos em FIIs está o fato de que 
eles pagam rendimentos mensais. 
“É como um aluguel que pinga to-
do mês na sua conta. Estes rendi-
mentos são relativamente estáveis, 
previsíveis e isentos de impostos 
para cotistas pessoas físicas”, diz.

Por outro lado, são ativos de 
renda variável, portanto estão sus-

cetíveis à volatilidade no preço, a 
riscos de desvalorização e à impre-
visibilidade na precificação. “De-
vem ser investidos apenas por pes-
soas com apetite de risco adequado 
e que entendam das características 
deste tipo de investimento”, suge-
re.

Para ele, os fundos imobiliários 
continuarão sendo uma boa op-
ção de investimento, sobretudo 
para pessoas físicas. “Futuramen-
te, a taxa de juros deverá cair, o 
que elevará os preços das cotas 
dos FIIs no mercado secundário. 
Portanto, agora parece ser um 
bom momento para adquirir cotas 
de fundos imobiliários.”

“Apesar do pessimismo mo-
mentâneo do mercado, estamos 
otimistas com os Fundos Imobi-
liários. Este é um modelo de ati-
vo relativamente novo, ainda há 
muito a ser explorado. Os Reits 
americanos, que são como os FIIs 
brasileiros, são muito mais diver-
sificados. Existem Reits de data 
centers, galpões de self-storage e 
até mesmo de outdoors. No Bra-
sil, vemos um grande potencial 
para fundos imobiliários no agro-
negócio, que é a força econômica 
motriz do país”, finaliza. 

Gilmara Santos,  
especial para o Monitor

MEC: prefeitos 
confirmam
os pedidos
de propina

Em audiência pública na Co-
missão de Educação do Senado, 
prefeitos de três municípios con-
firmaram aos senadores que fo-
ram abordados por pastores que 
pediam o pagamento de propina 
em troca da liberação de verbas do 
Ministério da Educação (MEC). A 
intermediação, segundo eles, teria 
sido feita pelos pastores Arilton 
Moura e Gilmar Santos, ligados à 
Igreja Ministério Cristo para To-
dos, de Goiânia (GO).

Os pastores tinham trânsito no 
MEC. O então ministro Milton 
Ribeiro disse, em áudio vazado, 
que a preferência para a liberação 
de recursos era para os municípios 
mais necessitados e para os indica-
dos por Moura e Santos. Segundo 
Ribeiro, esse pedido teria sido fei-
to pelo presidente Jair Bolsonaro.

Segundo o relato do prefeito de 
Luís Domingues (MA), Gilberto 
Braga (PSDB), ele foi procurado 
em abril do ano passado, quando 
estava em Brasília para participar 
de um evento no MEC com a pre-
sença do então ministro da pasta 
Milton Ribeiro e de diversos pre-
feitos. Um grupo de 20 a 30 pes-
soas foi almoçar, sem a presença 
do ministro, no restaurante Tia 
Zélia. Nesse local, Braga disse que 
foi questionado pelo pastor Aril-
ton Moura sobre quais seriam as 
demandas do município.

O pastor teria orientado o pre-
feito de Luis Domingues a pagar 
R$ 15 mil “para protocolar o pe-
dido no MEC”. Além disso, após 
a liberação dos recursos, Arilton 
Moura teria dito que o prefeito de-
veria lhe dar “1 kg de ouro”. Se-
gundo Braga, o pagamento não foi 
feito nem as demandas liberadas.

Outro prefeito, Kelton Pinhei-
ro (Cidadania), de Bonfinópolis 
(GO), também deu detalhes aos 
senadores de uma situação seme-
lhante. À Comissão, ele disse que 
os pastores Arilton Moura e Gil-
mar Santos teriam cobrado propi-
na de R$ 15 mil para viabilizar a 
construção de uma escola com 12 
salas, orçada em R$ 7 milhões, no 
município. A abordagem também 
ocorreu em um almoço com pre-
feitos que estavam em Brasília.

O prefeito de Boa Esperança 
do Sul (SP), José Manoel de Sou-
za (PP), disse que, no caso dele, 
o valor pedido – em março do 
ano passado – foi maior, cerca de 
R$ 40 mil. No encontro, estariam 
presentes o ex-ministro, os dois 
pastores e o presidente do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), Marcelo Lo-
pes da Ponte.



Monitor
Mercantil

Empresa jornalística fundada em 1912
monitormercantil.com.br

twitter.com/sigaomonitor
redacao@monitormercantil.com.br

publicidade@monitor.inf.br
monitor.interpress@hipernetelecom.com.br

Diretor Responsável
Marcos Costa de Oliveira

Conselho Editorial
Adhemar Mineiro
José Carlos de Assis
Maurício Dias David
Ranulfo Vidigal Ribeiro

Monitor Mercantil S/A
Rua Marcílio Dias, 26 - Centro - CEP 20221-280
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel: +55 21 3849-6444

Monitor Editora e Gráfica Ltda.
Av. São Gabriel, 149/902 - Itaim - CEP 01435-001
São Paulo - SP - Brasil
Tel.: + 55 11 3165-6192

As matérias assinadas são de responsabilidade 
dos autores e não refletem necessariamente a 

opinião deste jornal.

Assinatura
Mensal: R$ 180,00

Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%

Serviços noticiosos:
Agência Brasil, Agência Xinhua

Filiado à

Opinião2  l Monitor MercantilQuarta-feira, 6 de abril de 2022

Reflexões para teoria do Estado Nacional: Baixa Idade Média
Por Felipe Quintas 
e Pedro Augusto 
Pinho

Sabemos que na Al-
ta Idade Média pre-
valeceu, tanto no 

mundo islâmico quando no 
católico, uma variante de 
organização neoliberal. Em 
muitos territórios das tribos 
germânicas (os bárbaros: 
ostrogodos, visigodos, bur-
gúndios, anglo-saxões), as 
relações eram estabelecidas 
não por lei geral, mas pelas 
lideranças étnicas ou regio-
nais. O desenvolvimento 
econômico, pelo domínio 
islâmico do Mar Mediter-
râneo e do Oriente Médio, 
se reduzira ao entorno das 
propriedades e sua expan-
são só podia se dar na dire-
ção do Norte europeu.

Do outro lado do Canal 
da Mancha, quatro séculos 
e meio depois da invasão 
romana, o futuro Reino 
Unido vê os soldados de 
Roma abandonarem a Bri-
tânia e com eles o latim, re-
tornando a idiomas bretões 
e velhas práticas e religiões. 
Nem bem ocupam seus ter-
ritórios e chegam os vikings 
(suecos, dinamarqueses e 
noruegueses).

No início do século 11, 
desembarcam os norman-
dos, derrotam os dinamar-
queses, avançam pelo sul 
e pelo centro da ilha, ven-
cendo os saxões, e ao nor-
te, onde estão os escoceses. 
O Duque da Normandia 
assume a coroa de Rei da 
Inglaterra; Guilherme, o 
Conquistador (1028-1087) 
governará os dois lados do 
canal: na ilha e no continen-
te.

Nos 500 anos da Baixa 
Idade Média, com o vagar 
da época, têm início trans-
formações na vida e nos 
Estados que mudam pro-
fundamente as sociedades. 
São de diversas ordens, o 
que nos faz concentrar na-
quelas mais diretamente re-
lacionadas com a formação 
dos Estados Nacionais.

Fatores estruturais da 
Alta Idade Média, como o 
poder descentralizado, co-
locaram nas vilas e feudos, 
particulares e eclesiásticos, 
o centro da vida social, e 
que sofreram intensa alte-
ração com a formação dos 
reinos, as guerras religiosas 
contra os islâmicos e o co-
mércio.

Recordemos o mundo 
em análise. No Império Ro-

mano, da Britânia (Reino 
Unido) ao Egito, circun-
dando o Mar Mediterrâneo, 
apenas a porção oriental 
do Mar Negro não estava 
subordinada a Roma – ali 
estavam (de Norte para Sul, 
de Oeste para Leste), sob a 
mesma autoridade adminis-
trativa: a Britânia, a França, 
desde o sul do Rio Reno até 
as penínsulas Ibérica e Ita-
liana, a Hungria, da Croácia 
à Grécia, o oeste do Mar 
Negro, e todo leste do Mar 
Mediterrâneo e sua parte 
sul, na África. Havia um go-
verno que se valia da mes-
ma disciplina legal: o Direi-
to Romano.

Por volta do ano 1.100, 
nesta região encontrávamos 
32 unidades administrati-
vas independentes, além 
dos territórios islâmicos 
e do Império Bizantino. 
E não eram apenas estas, 
o Sacro Império Romano 
Germânico comportava, 
internamente, 23 condados, 
ducados e outros governos 
regionais. Também o Reino 
da França se subdividia em 
16 unidades administrativas, 
com governantes locais.

Esta fragmentação impu-
nha as “leis” locais, os con-
tratos, na ausência do Direi-
to geral, como no período 
romano. Nas terras da Igre-
ja Católica, que se expan-
dia, havia maior unidade. 
Porém o filósofo e medie-
valista francês Paul Vignaux 
(1904-1987) opta por desig-
nar “pensamento”, em vez 
de filosofia (“La pensée au 
Moyen Âge”, 1938), pelas 
imprecisões conceituais, 
pelas diversidades que se 
comprovam pela quantida-
de de “heresias” ocupando 
as autoridades religiosas 
(cátaros, hussitas – John 
Huss – ungidos de Floren-
ça – Savonarola – valdenses, 
albigenses etc.). O “Direito 
Canônico” se perde entre as 
“leis divinas” e as “econô-
micas”: usura.

A recentralização polí-
tica e administrativa será o 
fenômeno organizador que 
prevalecerá, tendo Carlos 
Magno sido um precursor.

Evento que traz conse-
quências, além das religio-
sas, na Baixa Idade Média 
e atinge a economia e a 
sociedade, são as cruzadas. 
O professor e historiador 
paulista José Jobson de 
Andrade Arruda (1943) vê 
neste período histórico o 
pré-capitalismo, para o qual 
as oito cruzadas – de 1095 

a 1270 – contribuíram. De 
seu livro didático, de muitas 
reedições, História Antiga 
e Medieval, transcrevemos 
do beneditino Guibert de 
Nogent (1055-1124), em 
“Gesta Dei per Francos” 
(concluído em 1121): “De 
repente, impulsionados pe-
lo grito das Cruzadas, (os 
pobres) pegavam tudo ao 
mesmo tempo, quebrando 
as fechaduras e arrebentan-
do as cadeias que fechavam 
os depósitos de cereais. (...) 
A fome desapareceu e foi 
substituída pela abundância. 
Como cada um se prepara-
va para tomar o caminho de 
Deus, convertiam tudo o 
que possuíam em dinheiro 
para servir na viagem”.

O historiador belga Hen-
ri Pirenne (1862-1935), em 
sua obra reeditada e tradu-
zida em vários idiomas – 
Histoire Économique et Sociale 
du Moyen-Age, 1933 – defen-
de a tese que, à falta da co-
esão nacionalista, a religião 
passou a dar identidade aos 
europeus, daí a importância 
das conquistas territoriais 
islâmicas, das cruzadas e da 
contraofensiva otomana, 
esta chega ao século 20. A 
economia capitalista será o 
cimento desta unidade.

É inegável a importância 
e o “renascimento comer-
cial” com os islâmicos e 
os cruzados, além do fator 
demográfico, para a urba-
nização do ocidente e con-
sequente modificação da 
sociedade e do Estado.

As cidades, com a auto-
nomia advinda da fragmen-
tação administrativa na Alta 
Idade Média, dispuseram 
diferentemente quanto aos 
direitos ou liberdades eco-
nômicas. Na defesa dos 
interesses “industriais” 
surgem as corporações de 
ofício, para produção, e as 
guildas, para o comércio.

Os cidadãos, os burgue-
ses, formam, para valer seus 
direitos, assembleias com 
“magistrados” (cônsules, na 
França; aldermen, na Ingla-
terra; podestà, na Itália) e 
constituem dirigentes (pre-
feitos) cujas designações 
irão variar, pois cada cidade 
ainda guardava o espírito 
descentralizador, no entan-
to e eventualmente, sobre-
postos por convênios ou 
tratados com outros bur-
gos.

Porém as necessidades de 
“obras públicas” para defe-
sa da cidade, para abrigar 
suas organizações, para mo-

bilidade urbana, para prote-
ção contra enchentes e uso 
do solo tornam imperativas 
as “finanças públicas”, os 
mecanismos de receita, de 
despesa, de crédito, em-
préstimos e pagamento das 
dívidas: a economia privada 
necessita da economia so-
cial, pública, atingindo toda 
população.

Cada vez mais, o de-
senvolvimento técnico e 
comercial dependeria da 
associação aos poderes 
centralizados em unidades 
territoriais expansivas, dan-
do surgimento às primei-
ras formas do capitalismo, 
que, como definiu Fernand 
Braudel, só existe como tal 
quando se identifica e se 
imbrica com o Estado, de 
modo a constituir um fenô-
meno não apenas econômi-
co mas, mais ainda, político, 
militar e territorial. 

Da população de cerca de 
22 milhões de pessoas, na 
Europa da Alta Idade Mé-
dia (século 11), já no sécu-
lo 13 se estima viverem 50 
milhões, e mais concentra-
dos, em burgos (cidades). O 
capitalismo florescendo, a 
população crescendo, as ci-
dades ganhando importân-
cia maior do que o campo, 
estavam lançadas as bases 
da recentralização.

Na Inglaterra, os nor-
mandos de Guilherme I, 
de 927 a 1154, na França, 
os capetos, de 987 a 1328, 
nas terras de futura língua 
alemã: os Hohenstaufen, 
até 1268, enfim, sob famí-
lias que se impunham pela 
força e por acordos, e vão 
se constituindo os novos 
reinos.

Por volta de 1200, exis-
tiam na Europa Ocidental, 
fora do mundo islâmico: os 
reinos da Noruega, da Sué-
cia, da Dinamarca, da Ingla-
terra, da França, da Polônia, 
da Hungria, de Portugal, de 
Aragão e Castela, da Sér-
via, da Bulgária, da Sicília, o 
Império Romano Germâni-
co, o Estado Pontifical e o 
Império Latino do Oriente, 
este, como a Boêmia, sob a 
influência da Igreja Católica 
Romana.

No entanto, os “reinos” 
se organizavam diferente-
mente. Analisemos três si-
tuações. Na Inglaterra foi 
o estrangeiro Guilherme, 
da Normandia, quem pro-
moveu a unificação. Sen-
do estranho às eventuais 
questões das populações 
das ilhas britânicas, a misci-

genação de saxões, anglos, 
galeses, escoceses com os 
normandos se deu natu-
ralmente. Estima-se que 5 
mil cavaleiros normandos 
habitavam a Inglaterra no 
ano 1.100. Por conseguin-
te, a condição de Estado 
integrador de etnias estava 
presente, tal como esteve 
na formação da Realeza em 
Roma.

Também Guilherme, 
conforme assinala Isa-
ac Asimov (The Shaping of  
England, 1969), “permitiu 
que os eclesiásticos conti-
nuassem a ser saxões, para 
que cultura fosse absorvi-
da pelos normandos”, o 
que a dominação romana 
e o idioma latino do antigo 
conquistador foram facilita-
dores.

Guilherme trouxe algu-
mas inovações para as Ilhas: 
recursos para as guerras, co-
mo os tipos de armaduras, 
e a construção de castelos 
fortificados. Também para 
conhecer melhor seus do-
mínios, fez realizar em 1087 
o censo das propriedades 
do Reino, incluindo senho-
res e subordinados. Este 
“Domesday Book” aliado 
ao Juramento de Fidelidade 
em Salisbury, localidade a 
30 quilômetros de Londres, 
criaram as bases estruturais 
para o reino centralizado.

Na França, as sucessões 
de Carlos Magno foram re-
partindo o poder que, em 
987, quando morre Luís V, 
último carolíngio, os do-
mínios da coroa tinham 
área geográfica inferior aos 
ducados da Gasconha, da 
Bretanha, da Borgonha, 
aos condados de Flandres, 
Champagne, Auvergne, co-
mo exemplos. O que tam-
bém resultava que olhares 
não franceses lançavam-se 
sobre os territórios da ro-
mana Gália, e muitos se-
nhores feudais sentiam-se 
dispensados da fidelidade 
ao monarca.

Felipe Augusto (1165-
1223), Felipe II ou a “Dádi-
va de Deus”, por matrimô-
nios, negociações e guerras, 
aumenta a área da Coroa, 
expande os feudos france-
ses, em detrimento dos in-
gleses, restringe os eclesiás-
ticos e faz da França grande 
território sob um Rei.

Ministro, historiador, in-
telectual e político, François 
Guizot (1787-1874), em 
“L’Histoire de France ra-
contée a mes petits-enfants” 
(1875), escreve: “A unidade e 

a hereditariedade, estes dois 
princípios essenciais da mo-
narquia, foram a permanen-
te característica da realeza 
francesa. Em segundo lugar, 
menos visível e considerado, 
entretanto importante e efi-
caz, é a extrema variedade 
de caráteres, faculdades, ten-
dências intelectuais e morais 
na política e na conduta pes-
soal na série dos 33 reis que 
governaram a França, de 
Hugo Capeto a Luís XVI: 
reis sábios e doidos, hábeis 
e incapazes, temerários e 
indolentes, sérios e frívolos, 
santos e licenciosos, bons e 
populares e egoístas, unica-
mente preocupados consigo 
mesmo, amáveis e amados, 
sombrios, temidos e detes-
táveis” (tradução livre). E 
conclui Guizot afirmando 
que, em nenhuma das mo-
narquias europeias, a diver-
sidade de personalidades 
exerceu tanta influência nos 
governos e sobre o Estado.

Examinemos os terri-
tórios da Igreja Católica. 
O professor e medievalis-
ta fluminense Daniel Valle 
Ribeiro, assinala (“A cris-
tandade do Ocidente Me-
dieval”, 1998) que a desor-
ganização e a pobreza de 
raiz da Europa do século 10 
melhor resistiu as invasões 
do que o Império Romano. 
Havia menos a destruir e do 
que se apossar. A Igreja for-
talecera-se em Roma. Seu 
caráter apostólico a leva ao 
oriente e ao ocidente. Ins-
truídos nos mesmos textos, 
com mesmos ensinamen-
tos, ganhava unidade da Frí-
gia à Ásia, em Lyon e Vie-
na. Sempre em contínuas 
comunicações, vai também 
distribuindo territorialmen-
te igrejas, mosteiros e áreas 
produtivas.

No ano 1000, onde se 
erigira a Realeza Romana, 
acompanhando o rio Tibre, 
estavam os Estados Ponti-
fícios, o Patrimônio de São 
Pedro. Por todo Império 
Germânico, pelo Reino de 
França, da Sicília, da Sérvia, 
da Hungria e da Polônia e 
pela península Ibérica se 
encontram espaços, territó-
rios, feudos sob o domínio 
da Igreja de Cristo. Apenas 
outra ideologia conseguiria 
reduzir o avanço do cato-
licismo até o fim da Baixa 
Idade Média.

Felipe Maruf  Quintas é doutorando 
em Ciência Política.

Pedro Augusto Pinho é administrador 
aposentado.
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O Iêmen não está no mapa

Desde 2015, o conflito no Iêmen – tido pelo Alto 
Comissariado da ONU para os Refugiados (Acnur) 

como “a maior crise humanitária do mundo” – já provo-
cou mais de 377 mil mortes, sendo 60% delas resultado 
de fome, falta de saúde e água imprópria; 24,1 milhões de 
pessoas (80% da população) precisam de ajuda e proteção 
humanitária.

O conflito é tratado como guerra civil, mas envolve os 
houthis, que teriam apoio do Irã e dominam a maior parte 
do Iêmen – e os defensores do governo deposto de Abd 
Rabbuh Mansur Hadi, ele que chegara ao poder através 
de um golpe de estado. Hadi é apoiado pelas ditaduras da 
Arábia Saudita e dos Emirados Árabes, que se envolveram 
diretamente no conflito, bombardeando seguidamente o 
Iêmen, um dos países mais pobres do mundo árabe.

Apesar da gravidade do conflito, não passa pela ca-
beça de Joe Biden, presidente dos EUA, aplicar qualquer 
sanção às ditaduras árabes. Ao contrário, o Ocidente, sem 
grandes constrangimentos, realizou corridas de Fórmula 1 
em Dubai e se prepara para a festa da Copa do Mundo no 
final do ano no Catar.

Diferentemente do conflito na Ucrânia, os interesses 
geopolíticos no Oriente Médio são outros.

Rumo dos portos

No momento em que o Brasil privatiza pela primeira 
vez um porto, com o leilão da Companhia Docas do 
Espírito Santo (Codesa), realizado no último dia 30, ganha 
corpo o debate sobre os rumos do setor. O seminário 
virtual “Transporte Marítimo e Portos – aspectos jurídi-
cos dos gargalos setoriais”, no próximo dia 12, debaterá 
aspectos como a volta do Reporto, o regime tributário 
especial que permite a suspensão do recolhimento de uma 
série de tributos, inclusive o Imposto de Importação (II), 
na compra de equipamentos para investimentos em proje-
tos de ampliação e modernização de terminais portuários 
e ferrovias.

O evento é promovido pelo Instituto dos Advogados 
Brasileiros (IAB), com coordenação do advogado Nilson 
Mello, e aberto ao público em geral mediante inscrições 
em iabnacional.org.br/eventos/iab

Submissão

Ao fazer autocrítica da construção do gasoduto Nord 
Stream 2, o primeiro-ministro alemão, Olaf  Scholz, pri-
oriza a geopolítica dos EUA e joga para escanteio os inter-
esses da Alemanha. Fica mais fácil entender o crescimento 
da direita xucra na Europa, como Orbán e Le Pen.

Rápidas

A Abifina elegeu seu novo corpo de dirigentes para o 
biênio 2022-2024. Marcus Soalheiro, da Nortec, assume 
pela primeira vez como presidente da entidade. Um novo 
cargo não eletivo foi criado, o de presidente de Honra, a 
ser ocupado por Nelson Brasil de Oliveira *** O Banco 
Safra contratou Pedro Coutinho para expandir a Safrapay 
*** Nesta quinta-feira, às 7h, a equipe de empresários 
BNI Fiduciam realizará evento online aberto a todos os 
gestores cariocas interessados em expandir seus negócios. 
Informações: @bnifiduciamrj *** Nesta quinta-feira, às 
10h, os advogados Cristovão Soares e Bruno Lopes, só-
cios do escritório Bosisio Advogados, participarão de um 
debate promovido pela ABEVD sobre marco regulatório 
trabalhista (Decreto 10.854/2021) e as novas regras do 
teletrabalho. Inscrições: abevd.org.br/webinars

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

Greve no governo: BC mantém  
e outros órgãos estão aderindo

Entrega da declaração do IR vai até 31 de maio

Trabalhadores da CGU falam em perdas salariais de 40% 

Aproveitando a deci-
são dos funcioná-
rios do Banco Cen-

tral, os servidores públicos 
da Controladoria-Geral da 
União (CGU) e do Tesou-
ro Nacional farão novas 
paralisações por reajustes 
salariais. Os funcionários 
da CGU cruzarão os bra-
ços nesta quarta-feira e os 
servidores do Tesouro, que 
pararam na terça-feira (1°), 
voltarão a paralisar as ativi-
dades no próximo dia 13.

As paralisações foram 
aprovadas em assembleias 
das duas categorias. No 
caso do Tesouro, os ser-
vidores estão em esquema 
de operação-padrão desde 
a semana passada. A divul-
gação de estatísticas e de 
pareceres está sendo atrasa-
da, mas os leilões de títulos 
públicos e as operações de 
transferência da União para 
estados e municípios conti-
nuam sendo feitos.

Segundo as entidades que 
representam os trabalhado-
res da CGU, as perdas sala-
riais chegarão a 40% no fim 
do ano caso a categoria não 
tenha a reposição da infla-

ção. No Tesouro Nacional, 
os servidores pedem rea-
juste mínimo de 19,9% pa-
ra todo o órgão e rejeitam a 
reestruturação de carreiras 
em apenas alguns setores. 
Os funcionários do Tesouro 
pretendem fazer paralisações 
semanais, mas ainda não de-
cidiram se entrarão de greve.

Na semana passada, o se-
cretário do Tesouro, Paulo 
Valle, disse que o reajuste 
do funcionalismo federal 
será definido até junho. O 
prazo para conceder au-
mentos acima da inflação 
acabou no dia 2, por causa 
da lei eleitoral, que proíbe 
reajustes superiores à infla-
ção até seis meses antes das 
eleições.

Ainda existe a possibili-
dade de reposição das per-
das com a inflação até 30 de 
junho. O prazo é determi-
nado pela Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, que proíbe 
a concessão de reajustes 
nominais nos últimos seis 
meses de mandato. Nas úl-
timas semanas, o governo 
tem discutido a possibilida-
de de conceder um aumen-
to linear de até 5% para to-

dos os servidores do Poder 
Executivo Federal.

O Orçamento de 2022 
tem R$ 1,7 bilhão para re-
ajustes ao funcionalismo. 
Em dezembro, o presidente 
Jair Bolsonaro tinha falado 
que pretendia usar o di-
nheiro para elevar os salá-
rios dos agentes federais de 
segurança, mas em janeiro 
disse que as categorias que 
poderiam ter o reajuste ain-
da não estavam definidas. O 
Ministério da Economia e a 
CGU informaram que não 
vão se manifestar sobre as 
paralisações.

BC continua

A greve dos funcionários 
do Banco Central (BC) con-
tinuará por tempo indeter-
minado e com a expectativa 
de adesão de mais de 60% 
dos servidores da autarquia. 
A informação é do presi-
dente do Sindicato Nacio-
nal dos Funcionários do 
Banco Central (Sinal), Fá-
bio Faiad. Segundo o texto 
enviado pelo Sinal nesta ter-
ça-feira, “a reunião de hoje 
com o governo não trouxe 

nenhuma proposta oficial”.
A greve poderá afetar 

ainda mais o Pix e outros 
serviços do órgão, como 
a divulgação do boletim 
Focus e taxas financeiras, 
monitoramento e a manu-
tenção do Sistema de Pa-
gamentos Brasileiro (SPB) 
e da mesa de operações do 
Demab, o atendimento ao 
público e outras atividades.

De acordo com Faiad, a 
greve dos servidores está 
sendo feita de forma res-
ponsável, respeitando a 
lei dos serviços essenciais. 
Contudo, o Pix e outras 
atividades do BC não se 
encontram dentro do esco-
po da lei, portanto, a greve 
poderá interromper par-
cialmente tanto o sistema 
instantâneo de pagamento 
quanto a distribuição de 
moedas e cédulas.

A greve ocorre desde 
o dia 1º de abril, aprovada 
por meio da assembleia vir-
tual, e tem como objetivo 
o reajuste salarial e a Rees-
truturação de Carreira de 
Analistas e Técnicos do BC 
(demandas sem impacto fi-
nanceiro).

Receita Federal 
prorrogou para 
o dia 31 de maio 

de 2022 o prazo final para 
a entrega da declaração de 
ajuste anual do Imposto de 
Renda, que tem como base 
os rendimentos obtidos no 
ano de 2021. O prazo pre-
visto, anteriormente, era 29 
de abril. A nova data consta 
da Instrução Normativa nº 
2.077, publicada no Diário 
Oficial da União desta ter-
ça-feira. 

De acordo com a Recei-
ta, objetivo da prorroga-
ção é diminuir eventuais 
efeitos da pandemia que 
possam dificultar o pre-
enchimento e envio das 
declarações, “visto que 
alguns órgãos e empresas 
ainda não estão com seus 
serviços de atendimen-
to totalmente normaliza-

dos”. Mas tudo indica que 
o governo pode estar se 
preparando para possíveis 
complicações com as gre-
ves de servidores ligados 
a órgãos de apoio na exe-
cução das declarações do 
Imposto de Renda.

Até o final de março, a 
Receita Federal contabi-
lizava quase 6 milhões de 
declarações de Imposto 
de Renda de Pessoa Física 
(IPRF) entregues. A ex-
pectativa é de que 34,1 mi-
lhões sejam enviadas até o 
final do prazo. De acordo 
com as regras, estão obri-
gadas a apresentar a De-
claração de Ajuste Anual 
os cidadãos que tiveram, 
em 2021, rendimentos tri-
butáveis com valor acima 
de R$ 28.559,70.

A Instrução Normativa 
de hoje mantém o crono-

grama para a restituição 
dos cinco lotes aos con-
tribuintes. O primeiro está 
previsto para 31 de maio. 
Os segundo e terceiro lo-
tes serão restituídos no 
dia 30 de junho e de julho. 
O quarto lote está previs-
to para 31 de agosto; e o 
quinto, para 30 de setem-
bro.

Em fevereiro, quando 
foram anunciadas as regras 
para a declaração deste ano, 
técnicos da Receita Fede-
ral lembraram que o auxílio 
emergencial, pago pelo go-
verno para amenizar prejuí-
zos causados pela pandemia, 
é considerado tributável.

Assim, se a pessoa rece-
beu, além do salário, o auxí-
lio emergencial e, somando 
esses rendimentos tributá-
veis, ultrapassar o limite de 
R$ 28,5 mil, ela estará obri-

gada a apresentar declara-
ção de IR.

No caso de rendimentos 
considerados “isentos, não 
tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte”, 
quem recebeu valor supe-
rior a R$ 40 mil é obrigado 
a declarar.

Também são obrigados 
a declarar aqueles que, no 
dia 31 de dezembro de 
2021, possuíam proprieda-
de de bens ou direitos, in-
clusive terra nua, acima de 
300 mil; e pessoas que, na 
atividade rural, receberam 
rendimentos tributáveis 
com valor acima de R$ 
142.798,50.

No ano passado, foram 
400 mil declarações pré-
preenchidas foram apresen-
tadas. Para este ano, a pre-
visão é entre 3 milhões e 4 
milhões.

Brasil: 65,2 mi com R$ 263,4 bi em dívidas negativadas

O Brasil registrou 
65,2 milhões de 
c o n s u m i d o r e s 

inadimplentes em feverei-
ro. Esses cidadãos têm R$ 
263,4 bilhões em dívidas 
negativadas (em atraso). Se-
gundo divulgação da Seras, 
nesta terça-feira, essa marca 
não era atingida desde maio 
de 2020, no início da pan-
demia da Covid-19. Apenas 
em fevereiro, o número de 
inadimplentes subiu 0,54%. 
Cada brasileiro deve, em 
média, R$ 4.042,08. A esta-
tística se baseia no fato de 
que cada número do Ca-

dastro de Pessoas Físicas 
(CPF) tem, em média, 3,4 
dívidas ativas.

Em relação ao perfil dos 
inadimplentes, os homens 
representam 50,2% dos de-
vedores, contra 49,8% das 
mulheres. Na divisão por 
faixa etária, a maior parte 
tem entre 26 e 40 anos de 
idade (35,3%), seguida pela 
faixa de 41 a 60 anos de ida-
de (34,9%).

Evolução

O total de consumidores 
inadimplentes vinha caindo 

desde abril de 2021, mas 
está em alta contínua des-
de outubro do ano passado. 
De acordo com a Serasa, 
as recentes altas na taxa de 
juros, que encarece o cré-
dito, e o desemprego ainda 
elevado, são as principais 
causas para o aumento da 
inadimplência.

A queda na renda média 
do trabalhador também 
afeta o pagamento de dívi-
das. Mesmo com a recupe-
ração gradual do mercado 
de trabalho nos últimos 
meses, grande parte das 
pessoas estão encontran-

do empregos que pagam 
menos que o anterior, o 
que aumenta a dificuldade 
em quitar débitos em atra-
so.

Entre os tipos de dívi-
das em situação de inadim-
plência em fevereiro, se-
gundo a Serasa, 28,6% 
vêm de débitos com o car-
tão de crédito. Em segun-
do lugar, estão as dívidas 
com contas domésticas 
(água, luz e gás), que res-
pondem por 23,2%. Em 
terceiro, estão os gastos 
no comércio varejista, que 
totalizaram 12,5%.
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Março teve alta de 1,4%  
de veículos emplacados
De acordo com da-

dos da Federa-
ção Nacional da 

Distribuição de Veículos 
Automotores (Fenabrave), 
os emplacamentos de veí-
culos, impulsionados pelo 
segmento de duas rodas e 
pesados, cresceram 23,2% 
sobre fevereiro e 1,4% so-
bre março de 2021. Já no 
acumulado do primeiro 
trimestre, houve queda de 
7,6% sobre o mesmo perí-
odo do ano passado.

Segundo estudo reali-
zado pela assessoria eco-
nômica da Fenabrave, o 
preço do petróleo subiu 
34,8% no mercado inter-
nacional, enquanto o Real 
valorizou 16%. Isso im-
plica em um aumento de 
13% no valor repassado às 
distribuidoras. A variação 
percentual da gasolina, 
no ano, foi de 24,7%, no 
preço da Petrobras para as 
distribuidoras.

As boas notícias ficam 
por conta da recente redu-
ção do IPI e a criação do 
Renovar – Programa de 
Aumento da Produtividade 
da Frota Rodoviária no Pa-
ís, estabelecido pela Medida 
Provisória 1.112, de 31 de 
março de 2022.

A redução de IPI foi uma 
das boas notícias para o 
segmento em março e, po-
de ajudar a aquecer o mer-
cado neste quadrimestre, 
considerando a extensão do 

benefício até o final de abril.
Em março do ano passa-

do, os elétricos e híbridos 
representavam pouco mais 
de 1% do segmento e, em 
março de 2022, a participa-
ção cresceu para 2,9% (to-
talizando 3.851 unidades).

Como o segmento de 
caminhões ainda enfrenta 
falta de peças e componen-
tes para alguns modelos, a 
previsão de entrega chega a 
até 60 dias. O segmento de 
caminhões deve ser um dos 
beneficiados pela criação 
do Renovar. A ideia é que 
os proprietários de veículos 

próximos ao fim de sua vida 
útil recebam incentivos para 
encaminhá-los à reciclagem 
e trocá-los por unidades 
mais novas ou 0km.

Impulsionados por pro-
gramas governamentais de 
transporte público, como 
o Caminho da Escola, os 
emplacamentos de ônibus 
reagiram em março.

E sobre implementos ro-
doviários, apesar de depen-
der menos de componentes 
importados, há dificuldades 
na obtenção de alguns itens, 
como pneus.

Motos registraram ótimo 

resultado, superando a mar-
ca de 100 mil unidades, pela 
primeira vez, em 2022.

Apesar da preocupação 
do setor agrícola com a 
questão dos fertilizantes, 
por conta do conflito entre 
Rússia e Ucrânia, o segmen-
to de tratores e máquinas 
agrícolas tem boa demanda 
e apresentou alta nas ven-
das no primeiro bimestre.

A Fenabrave decidiu não 
revisar, no momento, as 
projeções do setor, man-
tendo, dessa forma, uma 
expectativa de crescimento 
de 5,2% para 2022.

Paris é o destino 
internacional mais 
buscado por brasileiros

Levantamento rea-
lizado pela plata-
forma Civitatis, o 

número de reservas para 
passeios nacionais feitas 
por brasileiros aumentou 
em 480% no primeiro tri-
mestre deste ano em com-
paração com o mesmo 
período do ano de 2020 e 
678% para estrangeiros re-
servando viagens com des-
tino Brasil. Segundo o estu-
do, Paris lidera o ranking de 
mais buscados, tendo duas 
das atividades mais compra-
das pela plataforma: o free 
tour pela cidade o ingresso 
para o Museu do Louvre 
com acesso prioritário. Os 
outros destinos, em ordem, 
são Madrid, Barcelona, Ro-
ma e Lisboa. As atividades 
principais nestes destinos 
são os free tours e a visita 
guiada pelo Vaticano.

O free tour já é um con-
ceito bem aceito na Europa. 
Na programação, os viajan-
tes podem escolher caminhar 
pelo centro histórico das ci-
dades, optar por free tours 
temáticos ou ainda passear 
por áreas específicas. Todas 
as atividades são guiadas por 
um profissional local que 
conta os principais fatos so-
bre as paradas. Ao final, os 
participantes dão a contribui-
ção que acharem justa.

Já no Brasil, o destino 
mais buscado é o Rio de 
Janeiro, seguido de Salva-
dor, São Paulo, Fortaleza e 
Florianópolis. Os passeios 
mais comprados são o free 
tour pelo Pelourinho e pelo 
centro histórico de Salva-
dor, free tour pelo centro 
histórico de São Paulo, pas-
seio de barco ao entardecer 
no Rio, transfer a Morro de 
São Paulo e free tour pelo 
centro histórico do Rio, em 
ordem.

Os feriados prolongados 
são os mais esperados pe-
los brasileiros, que desejam 
aproveitar a data para des-
cansar ou viajar, e também 
pelo comércio em geral, in-
cluindo o setor de turismo. 
Dentre essas datas, o Car-
naval é, sem dúvidas, um 
dos períodos que mais atra-
em os viajantes, estimula os 
deslocamentos e movimen-
ta a economia brasileira.

Em 2020, em um perí-

odo pré-pandemia, só na 
cidade de São Paulo, a fes-
tividade movimentou cerca 
de R$ 2,75 bilhões, soma-
dos aos R$ 227 milhões 
provenientes do Carnaval 
no Sambódromo. Os nú-
meros superam, inclusive, 
os do Carnaval de 2019, e 
gerou um crescimento eco-
nômico de R$ 650 milhões, 
31% a mais, de acordo com 
a Prefeitura de São Paulo, 
por meio de uma pesquisa 
realizada pelo Observatório 
do Turismo. No feriado de 
Tiradentes deste ano, cele-
brado em 21 de abril, data 
em que também acontece-
rão os desfiles de Carnaval, 
a metrópole paulistana é o 
destino mais procurado pe-
los brasileiros, que vão via-
jar de avião para aproveitar 
o feriado, e concentra mais 
de 17% do interesse. É o 
que aponta uma pesquisa 
recente da agência virtual 
de turismo ViajaNet, que 
apurou até o dia 16 de mar-
ço, o volume de compra de 
passagens aéreas para o pe-
ríodo entre 18 e 26 de abril.

Na segunda colocação 
aparece o Rio de Janeiro, 
com mais de 8%, seguida 
por Recife e Salvador, os 
dois destinos com pouco 
mais de 5%, e Fortaleza, 
que retém mais de 4% das 
aquisições de passagens, 
formando os cinco destinos 
mais almejados pelos via-
jantes. Do total de procura 
por passagens aéreas para 
o segundo feriado de abril, 
as regiões Sul e Nordeste 
aparecem no topo da lista 
com três destinos cada, en-
quanto o Sudeste tem duas 
cidades e o Centro-Oeste 
aparece com apenas uma 
localidade.

Ainda segundo o levan-
tamento da ViajaNet, com 
mais de 11%, a cidade de 
Lisboa, em Portugal, é o 
destino mais procurado 
pelos brasileiros que deci-
diram passar o feriado em 
solo estrangeiro. Em se-
guida, surge Buenos Aires, 
na Argentina (6,5%), Nova 
Iorque (6,4), Grande Porto, 
região também portuguesa 
(6,2) e Orlando (5,4%), nos 
EUA, integrando os cin-
co destinos internacionais 
mais desejados.

Planos de saúde  
ganham adesão de 78,2 
milhões de usuários

Os planos de saúde 
registraram a ade-
são de 78,2 mi-

lhões de beneficiários em fe-
vereiro, sendo 49,04 milhões 
em planos de assistência mé-
dica e 29,2 milhões em pla-
nos exclusivamente odon-
tológicos. A informação foi 
divulgada nesta terça-feira 
pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS).

Em relação a fevereiro 
do ano passado, o número 
de beneficiários nos planos 
médico-hospitalares evoluiu 

3,06%, ou o correspondente 
a mais 1,4 milhão de benefi-
ciários. Na comparação com 
janeiro de 2022, o crescimen-
to foi de 71,9 mil usuários, 
com 19.587 planos ativos. Já 
nos planos exclusivamente 
odontológicos, houve ex-
pansão em um ano de 2,3 
milhões de beneficiários, o 
que representa aumento de 
8,60% no período. Compara-
tivamente ao mês anterior, o 
total de usuários foi acrescido 
de 104.065 novos beneficiá-
rios, com 4.598 planos ativos.

Rio fechou 2021 com R$ 16,5 bilhões em caixa

O Rio de Janeiro 
teve o melhor 
resultado orça-

mentário entre os estados 
da federação no balanço de 
2021. Contudo, mesmo ten-
do maior receita que despe-
sa, o estado fechou o ano 
com a taxa de desemprego 
em 14,2%, acima da média 
nacional que foi de 11,1%. 
Os dados foram apresenta-
dos pelo secretário estadual 
de Fazenda, Nelson Ro-
cha, em audiência pública 
da Comissão de Orçamen-
to, Finanças, Fiscalização 
Financeira e Controle, da 
Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro, 
realizada nesta terça-feira, 
para demonstrar o balanço 
do cumprimento de metas 
fiscais do terceiro quadri-
mestre do orçamento de 
2021, em cumprimento à 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LC n° 101/2000).

Para o deputado Luiz 
Paulo (PSD), que presidiu 
a audiência, sob a ótica das 
receitas o balanço é posi-
tivo: “Foi um ano muito 
importante para o estado, 

com receita muito acima 
das expectativas, mesmo 
se descontarmos os valores 
oriundos da concessão de 
parte da Cedae à iniciativa 
privada”.

De acordo com dados 
apresentados, o ingresso 
de R$ 17,4 bilhões da con-
cessão da Cedae teve peso 
significativo, gerando um 
aumento de receita patri-
monial real (descontada 
a inflação) de 176,8% em 
comparação ao último qua-
drimestre de 2020. Quanto 
ao mercado de trabalho, 
apesar de ter terminado o 
ano acima da taxa nacio-
nal de desemprego, foram 
criados em 2021 178,1 mil 
postos de trabalho formais, 
compensando os 150,7 mil 
postos perdidos em 2020.

Segundo Nelson Rocha, 
o estado fechou 2021 com 
R$ 16,5 bilhões em caixa, R$ 
7,2 bilhões da privatização 
da Cedae (já com descon-
tos e outros pagamentos) 
e R$ 9,35 bilhões de outras 
receitas. Para o secretário, o 
estado está no caminho cer-
to para a recuperação eco-

nômica: “É um resultado 
como há muito tempo não 
víamos, estamos nos recu-
perando. Tenho certeza de 
que o Rio de Janeiro voltará 
a ser protagonista”.

Chamou a atenção do 
deputado Luiz Paulo o au-
mento real de 22% entre 
os anos de 2021 e 2022 na 
receita proveniente do ITD, 
imposto estadual que inci-
de sobre as transmissões 
por morte e doações de 
quaisquer bens e direitos. 
O parlamentar perguntou 
ao secretário de Fazenda se 
havia alguma relação com a 
pandemia de covid-19, com 
elevado número de mortes, 
abertura de inventários e 
doações em vida. “Gran-
de parte se deve às mortes, 
mas também passamos a ter 
um site mais intuitivo. As 
pessoas tinham dificulda-
de para pagar o imposto, e 
agora temos um assistente 
virtual para facilitar o paga-
mento”, pontuou.

Também foi tema da au-
diência os recentes impasses 
com relação ao novo Regi-
me de Recuperação Fiscal 

(RRF) do estado. Nelson 
Rocha relatou que a adesão 
do Rio ao RRF foi aprovada 
pelo Tesouro Nacional, no 
entanto a Procuradoria Ge-
ral da Fazenda Nacional se 
manifestou pela inadequa-
ção do plano. A Procurado-
ria enxerga a necessidade de 
extinção da acumulação de 
triênios para todos os servi-
dores, não somente para os 
que ingressarem na admi-
nistração pública, conforme 
aprovado pela Alerj. Outra 
discordância é quanto à re-
tirada das despesas de capi-
tal do teto de gastos.

Ainda segundo Rocha, há 
uma mediação para resol-
ver o impasse marcada no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) para o dia 25/4, com 
a presença do ministro da 
Economia Paulo Guedes, 
da Procuradoria da Fazenda 
Nacional e da Procuradoria 
Geral do Estado (PGE-
-RJ). “Acreditamos que há 
solução. Rever a legislação 
aprovada pela Alerj é pra-
ticamente impossível, está 
muito consolidada”, pon-
derou.
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Três perguntas: private equity – 
investimentos e digitalização
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Oscar Decotelli, 
CEO da DXA 

Invest, sobre o mercado 
brasileiro de private equity 
e oportunidades de investi-
mentos. Também conversa-
mos sobre a plataforma dig-
ital criada pela DXA para 
administração do relaciona-
mento com seus clientes, o 
que possibilitou a abertura 
deste mercado para inves-
tidores que antes não con-
seguiam acessá-lo devido 
a uma série de barreiras de 
entrada. Cabe destacar que 
a participação desses inves-
tidores permitiu que a DXA 
tivesse uma liberdade maior 
para escolher as empresas 
onde seriam feitos os inves-
timentos do seu fundo.

O foco da DXA são 
negócios que apresentem 
um Ebitda inferior a R$ 5 
milhões e estejam abaixo do 
radar dos grandes fundos, 
com os investimentos vari-
ando entre R$ 10 milhões e 
R$ 15 milhões por negócio.

Como você tem visto o 
mercado de private equi-
ty no Brasil atualmente?

O private equity é uma 
modalidade de investimento 
que tem chamado a atenção 
de investidores brasileiros 
atraídos pelas suas altas 
taxas de retorno. Apesar de 
ser uma indústria relativa-
mente incipiente no Brasil, 
o private equity já existe há 
décadas em países de eco-
nomia forte como os Esta-

dos Unidos, onde a cultura 
desse tipo de investimento 
já é bastante disseminada.

Quais têm sido os 
setores e os tipos de em-
presas no Brasil que mais 
tem chamado a atenção?

Neste momento, os seg-
mentos de alimentação e 
bebidas saudáveis são os 
mais atraentes. Já contamos 
com cases de sucesso como 
a foodtech carioca NoMoo, 
especializada na produção 
de laticínios à base de leite 
de castanha de caju, e a 
startup Greenpeople, de su-
cos e alimentos saudáveis.

Outro setor que tam-
bém está despertando o 
nosso interesse é o de 
beleza, que vem adotando 
cada vez mais a tecnolo-
gia em seus processos. Por 
exemplo, neste ano nós 
já realizamos um investi-
mento de R$ 20 milhões 
na Rizi Dental Center (ex-
DentCare), empresa odon-
tológica referência em 
saúde e estética bucal se-
diada no Rio de Janeiro. O 
aporte vai alavancar o pro-
jeto de expansão da em-
presa que busca digitalizar 
o mercado odontológico, 
aproveitando o seu poten-
cial de impacto social.

Em termos de alocação, 
nosso foco é em empresas 
com potencial de exporta-
ção, pois acreditamos que 
isso protege o portfólio dos 
nossos clientes.

Na sua opinião, o mer-
cado brasileiro de private 

equity está acompanhan-
do as mudanças que es-
tão ocorrendo neste mer-
cado no exterior?

Em comparação com 
outros países, o Brasil ai-
nda precisa desenvolver 
mais o mercado de private 
equity, mas está no camin-
ho certo. Por aqui, ainda 
não ocorreu uma grande 
transformação digital 
neste mercado.

Para contribuirmos com 
a mudança desse quadro, 
nós desenvolvemos uma 
plataforma que permite 
que investidores analisem 
e se tornem sócios de em-
presas privadas com grande 
potencial de crescimento 
por meio de uma carteira 
administrada de forma to-
talmente digital, desde a 
sua criação, personalização, 
alocação, acompanhamento 

e liquidação. Isso fez com 
que a DXA Invest, que era 
uma gestora tradicional, se 
tornasse a primeira gestora 
fintech de private equity do 
país, onde o relacionamento 
com investidores é feito de 
forma 100% digital.

Tradicionalmente, esse 
tipo de investimento pos-
sui muitos processos buro-
cráticos, sendo necessário 
envolver escritórios de ad-
vocacia, contadores e admi-
nistradores de empresas. 

Não era à toa que ele se 
tornava inacessível pelos altos 
custos para a grande maioria 
dos investidores e podia aca-
bar durando meses para ser 
concluído. Nossa plataforma 
possibilitou a simplificação 
desse processo, permitindo 
que um investidor pudesse 
investir em instantes pelo seu 
celular.

Divulgação DXA Invest

Oscar Decotelli 

JUIZO DE DIREITO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DE NITERÓI, ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 
Rua: Visconde de Sepetiba, 519 - 10° andar, Centro -RJ .

Edital de Primeiro e Segundo Leilão e Intimação, extraídos dos autos da AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA, Proc. nº 1058420-
87.2011.0002, movida por condomínio do Edifício Karen em face de Construtora Soichet Limitada, na forma abaixo:
O Doutor, MARIA APARECIDA DA COSTA BASTO, Juíza de Direito da Décima Vara Cível, da Comarca de Niterói, Estado Rio de 
Janeiro, FAZ SABER: a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a parte acima 
executada, que no dia 12 de abril de 2022 às 15hs:00 min., no Hall dos elevadores do Edifício da Secretaria, Fórum desta Comarca, com 
endereço a Rua Visconde de Sepetiba, 519 , Centro -RJ , pelo Leiloeiro Público Celso de Barros Tostes, mat. 179, será alienado em 
Primeiro Leilão, pela melhor oferta acima da avaliação e, se não houver licitante, fica desde já designada à data de 19 de abril de 2022, no 
mesmo horário e local, para realização de Segundo Leilão, quando será vendido por 80% (oitenta por cento)  independente da avaliação 
do bem imóvel descrito e avaliado as fls. 169: OBJETO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA:  Imóvel constituído pelo apartamento 
residencial n° 1101 do Edifício Karen sito à rua A, n° 154, (rua de aclive) e uma vaga na garagem do edifício Karem, com acesso pelo 522 
da Rua Benjamin Constant, Barreto, Niterói, inscrito na PNM sob o n. 183146-0 e inscrito no Registro de Imóveis, sob a matrícula 4376, 
Cartório do 15º Ofício de Niterói. Edifício com 16 andares, sendo 4 de garagem, duas estradas, social e de serviço, dois elevadores, 
sem porteiro, com interfone, câmeras na portaria, zelador, que reside no prédio e mais dois funcionários. Apartamento: sala, varanda, 
dois quartos, cozinha, área de serviço, banheiro e dependências de empregada compostas por quarto e banheiro. Observações: imóvel 
localizado em rua de calçamento asfáltico, localizado em área urbana, com serviços comuns aos centros urbanos, comercio e transporte. 
Ressalto que não tive acesso ao interior do imóvel, pois o mesmo encontra-se fechado.  Valor atribuído de 215.000,00 (duzentos e quinze 
mil reais), em 28 de fevereiro de 2020. Dá certidão expedida pelo Cartório do 15° Oficio de Justiça de Niterói, consta matriculado, sob o n° 
49.640, entre outros, o imóvel à rua A, n° 154, apt° 1101 e vaga de garagem do Edifício Karen com acesso pelo n° 522 da rua Benjamin 
Constant, no 5° Subdistrito do 1° Distrito deste Munícipio, composto de varanda, sala, dois quartos, banheiro, cozinha, área de serviço, 
quarto de empregada, e W.C, e correspondentes frações ideais de 140,189/8.624,66 e 0,100/8.624,66 para a vaga, do terreno que no 
todo mede: 30,00m de largura na frente, para a rua ¨A¨; 14,60m em linha reta e 14,00m em linha curva de largura nos fundos para a rua 
¨B¨ por 49,00m pelo lado direto com propriedade de Maria da Conceição Fróes; e, uma linha quebrada com 3 segmentos de 25,00m mais 
5,80m mais 21,00m pelo lado esquerdo confrontando com o lote n. 10 da rua ̈ B¨ e lote 05 da rua ̈ A¨. Registro  Anterior: Matrícula n. 4.376 
desta  Circunscrição. Proprietária: CONSTRUTORA SOICHET LIMITADA, com sede na Rua 27.609.411/0001-35. Nota: Há hipoteca em 
1º, 2º e 3º lugar em favor da CEF. AV1. – Matricula 9.640. Protocolo n. 28.672. CONVEÇÃO DE CONDOMINIO. Consta registrada sob o 
n. R.72 no livro 3- auxiliar, em 13 de Janeiro de 2020, a CONVECÃO DE CONDOMÍNIO do Edifício “Karem”, da qual faz parte o imóvel 
antes descrito. R.2 – Matrícula 9.640. Protocolo n. 29.523. PENHORA. Pelo Termo de Penhora, extraído em 11 de Agosto de 2.021, dos 
Autos de Procedimento sumário/Despesas Condominiais, processo n. 1058420-87.2011.8.19.0002, assinado pela Drª. Maria Aparecida 
da Costa Bastos, Juíza Titular do Cartório da 10ª Vara Cível de Niterói-RJ, ora arquivada, fica registrada a Penhora que incidiu sobre o 
imóvel objeto da presente matrícula, para garantia da dívida de R$ 161.561,05, em que são partes: CONDOMINIO DO EDIFICIO KAREM 
– CNPJ/MF: 73.965.477/0001-85 (credor), em face de CONSTRUTORA SOICHET LIMITADA – CNPJ: 27.609.411/0001-35 (Devedora), 
que ficará a disposição do Juízo para a garantia da execução da divida no valor de R$ 161.561,05. Sendo no nomeada a executada, 
CONSTRUTORA SOICHET LIMITADA, como depositaria fiel.  Do Resumo de Débito fornecido pela PMN expedido em 08 de agosto 
de 2018, sobre a inscrição nº 1831494, constam débitos dos anos de 1992 à 2018 no valor de R$180.414,57. O imóvel será 
vendido livre e desembaraçado de débitos de IPTU conforme preceitua o Parágrafo Único do artigo 130 do Código Tributário 
Nacional. Cientes ainda, que a arrematação far-se-á, mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante de acordo com o Art. 
892 do NCPC e ou 30% de caução e o restante em 15 dias, acrescido da comissão do Leiloeiro de 5%, e Custas Judiciais de 1%, até o 
limite estabelecido pelo regimento de custas em vigor. O presente edital será afixado no local de costume e publicado na forma da lei.  
Dado e passado nesta cidade e comarca de Niterói– RJ. Aos Onze dias do mês de março do ano de 2022. Eu __ (ADRIANA HENRIQUES 
BRANDÃO CATARINA ), Chefe do Expediente, assino e subscrevo por ordem do MM. Juízo.

ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A. 
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ nº 15.427.668/0001-97 – NIRE 33.3.0030225-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL 
PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia”), 
nos termos do artigo 124, § 1º, I, da Lei nº 6.404/76, a se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, no dia 11 de abril de 2022, às 08:00 
horas, na sede da Companhia, na Avenida Cidade de Lima, nº 86, Sala 202 
(parte), Santo Cristo, CEP 20.220-710, Rio de Janeiro/RJ, a fim de deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia: Orientação de voto dos representantes da 
Companhia na Assembleia Geral de Acionistas da Enseada Indústria Naval 
S.A. – Em Recuperação Judicial sobre a matéria da PD. 02-2022 – Enseada 
– Celebração de Termo de Encerramento de Pendências. Rio de Janeiro, 02 
de abril de 2022. Maurício Bastos de Almeida, Diretor.

IBF- INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A  
CNPJ: 33.255.787/0001-91  
AUDITORIA AMBIENTAL

A IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, torna público que 
entregou ao Instituto Estadual do Ambiente - INEA, em 15/03/2022, Relatório 
de Auditoria Ambiental de Controle do ano de 2021 para fabricação de 
produtos químicos diversos - cargas para extintores de incêndio, reveladores 
e fixadores preparados para fotografia, solução para baterias, fluídos para 
freios, desincrustantes para caldeiras, reagentes para análises, corantes 
para microscópio, e informa que este estará à disposição para consulta na 
Rua Dr. Sabino Arias, 187 - Mantiquira no Município de Duque de Caxias, 
no período de 01/04/2022 a 31/01/2023, das 8h às 17h. Informa, ainda, que 
o referido relatório também estará disponível para consulta no endereço 
eletrônico www.inea.rj.gov.br/biblioteca. (Processo PD-07/014.622/2017).

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 
31/03/22: Data, Horário e Local: Aos 31/03/22, às 10:00h, na sede social da 
Companhia localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 701, Bota-
fogo, no RJ/RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Sra. 
Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Convocação e Presença: 
Presentes os acionistas que representam a totalidade 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 (3ª parcela do ano 2022). Delibe-
rações Aprovadas: Os acionistas aprovam por unanimidade de votos, con-
forme recomendação do Conselho de Administração, a distribuição de juros 
sobre capital próprio (3ª parcela do ano 2022) no valor de R$ 15.000.000,00 
(quinze milhões de reais), a ser registrado nas demonstrações financeiras da 
Companhia em março/22 e a ser pago em ou antes de 30/04/22. Encerramen-
to: 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. Rep-
sol 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 Companhia. RJ, 31/03/22. Secretária da Mesa - Carolina Assano 
Massocato Escobar. Jucerja nº 4830865 em 01/04/2022.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA SEXTA VARA CÍVEL 

REGIONAL DE JACAREPAGUÁ
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO à JOSÉ 
ALEXANDRE DOS SANTOS DEGENRING e à ROSANE 
MARIA MIRANDA DOS REIS, com o prazo de 05 (cinco) dias, 
extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 0029375-
34.2011.8.19.0203) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 
ACÁCIA contra JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS DEGENRING 
e ROSANE MARIA MIRANDA DOS REIS, na forma abaixo: A 
DRA. TALITA BRETZ CARDOSO DE MELLO, Juíza de Direito da 
Vara acima, Faz Saber por este edital aos interessados, que nos 
dias 25.04.2022 e 02.05.2022, às 12:45 horas, através do site de 
leilões online: www.portellaleiloes.com.br, pela Leiloeira Pública 
FABÍOLA PORTO PORTELLA, será apregoado e vendido o 
Apartamento 304 – Bloco 03, do edifício situado na Rua Ouro 
Branco, nº 200, Vila Valqueire, Rio de Janeiro, RJ.- Avaliação: R$ 
402.819,97 (quatrocentos e dois mil, oitocentos e dezenove reais 
e noventa e sete centavos).- O edital na íntegra está afixado no 
Átrio do Fórum, nos autos  acima, no site www.portellaleiloes.com.
br e no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro www.
sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A. 
Cia Aberta. CNPJ Nº 00.743.065/0001-27. NIRE: 33300161899

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Edital de Convocação. 
Ficam convocados os senhores acionistas da Litel Participações S.A. a par-
ticipar da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 
29/04/2022, às 10h, de forma exclusivamente virtual via plataforma Teams, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - Em Assembleia Geral 
Ordinária – (“AGO”): 1.1) Tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 
exercício findo em 31/12/2021, acompanhadas do parecer dos auditores 
independentes; 1.2) Destinação do Lucro Líquido do exercício findo em 
31/12/2021; 1.3) Eleição de membro para compor o Conselho de Adminis-
tração e nomeação do Presidente; II – Em Assembleia Geral Extraordinária – 
(“AGE”):1.4) Fixação da remuneração anual global dos administradores para 
o exercício social de 2022; e, 1.5) Reforma do estatuto social: alteração do 
endereço da sede da companhia (art.3º) e sua consolidação. RJ, 06/04/2022. 
Carlos Eduardo rEiCh dE sampaio - dirEtor dE rElaçõEs Com invEstidorEs

LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. – EM LIQUIDAÇÃO. 
Cia Aberta. CNPJ nº 05.495.546/0001-84. NIRE: 33300271406

Assembleia Geral Ordinária e  Extraordinária. Edital de Convocação.
Ficam convocados os senhores acionistas da Litela Participações S.A. – Em 
Liquidação a participar da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser 
realizada em 29/04/2022, às 10h30, de forma exclusivamente virtual via plata-
forma Teams, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - Em Assem-
bleia Geral Ordinária – (“AGO”): 1.1) Apreciação das Contas do Liquidante, 
exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao 
exercício social encerrado em 31/12/2021 e do quadro geral de credores na 
data-base de 31/12/2021, acompanhadas do parecer dos auditores indepen-
dentes; 1.2) Destinação do Lucro Líquido do Exercício Findo em 31/12/2021.; 
1.3) Eleição de membro para compor o Conselho de Administração e nome-
ação do Presidente; II – Em Assembleia Geral Extraordinária – (“AGE”): 1.4) 
Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício 
social de 2022; 1.5) Alteração do endereço da sede da companhia; e, 1.6) 
Aprovação da 5ª partilha antecipada de ativo, nos termos do art. 215, §1º da 
lei nº 6.404/76. RJ, 06/04/2022. Eximia Capital Partners Ltda – Liquidante.

Segurança pública  
de Guarulhos terá 
verba do BNDES
O Banco Nacional de 

Desenvolvimen-
to Econômico e 

Social (BNDES) aprovou 
financiamento de R$ 45 mi-
lhões para a modernização 
da segurança pública do mu-
nicípio de Guarulhos (SP). 

Segundo o banco de 
fomento, que divulgou a 
notícia nesta terça-feira, o 
projeto prioriza uma nova 
concepção de segurança 
pública, que envolve abor-
dagem proativa, focada, 
integrada, multidisciplinar 
e baseada em evidências 
científicas, com prestação 
de contas e em diálogo per-
manente com a sociedade.

“O apoio ao fortaleci-
mento de uma nova con-
cepção de segurança pública 
em Guarulhos está alinhado 
às diretrizes estratégicas de 
atuação do BNDES em 
segurança pública, notada-
mente ao uso estratégico 
do crédito a entes públicos, 
com soluções focadas em 
ganhos de eficiência, inteli-
gência e tecnologia, capazes 
de potencializar o impacto 
positivo do projeto”, desta-
ca o chefe do Departamen-
to de Gestão Pública do 
BNDES, Gabriel Filártiga.

“Além de direcionar pa-
ra uma nova concepção de 
segurança pública, o proje-
to incorpora outras inova-

ções importantes, como um 
diagnóstico prévio e qua-
lificado da maturidade do 
serviço, com base em dados 
e evidências, a concessão 
de crédito seletivo e quali-
ficado, bem como o avan-
ço em metodologias para 
monitoramento e avaliação 
das iniciativas apoiadas. Há, 
portanto, o foco na conso-
lidação de uma cultura de 
impacto e mensuração de 
resultados na implantação 
de políticas públicas”, res-
salta o diretor de Crédito 
Produtivo e Socioambiental 
do BNDES, Bruno Aranha.

O projeto faz parte da 
Iniciativa Município Seguro, 
atuação piloto do BNDES, 
em parceria estratégica com 
o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) 
e o Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, focada 
no intercâmbio de conhe-
cimento e fortalecimento 
das capacidades dos entes 
públicos. Com apoio de 
ferramentas desenvolvidas 
pelos dois bancos e com o 
suporte técnico de especia-
listas contratados pelo BID, 
a iniciativa tem apoiado os 
municípios na etapa de es-
truturação dos projetos, 
visando potencializar os re-
sultados esperados a partir 
de um conjunto de soluções 
baseadas em evidências. 
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JUIZO DE DIREITO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DA COMARCA 
DE NITERÓI, ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

Rua: Visconde de Sepetiba, 519 - 8° andar, Centro.
Edital de Primeiro e Segundo Leilão e Intimação, 
extraídos dos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, 

Proc. nº. 0001971-19.2017.8.19.0002, 
movida por CONDOMINIO VIVENDA DE ICARAÍ

 em face de ELISETE NUNES DA CRUZ, na forma abaixo:
A Doutora, MARIA APARECIDA DA COSTA BASTO, Juíza de 
Direito da Décima Vara Cível, da Comarca de Niterói, Estado 
Rio de Janeiro, FAZ SABER: a todos que o presente Edital 
virem, ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente a parte acima executada, que no dia 12 de 
abril de 2022 às 15:30h, no Hall dos elevadores do Edifício 
da Secretaria, Fórum desta Comarca,  com endereço a Rua 
Visconde de Sepetíba, 519, Centro, Niterói, pelo Leiloeiro 
Público Celso de Barros Tostes, mat. 179, será alienado em 
Primeiro Leilão, pela melhor oferta acima da avaliação e, se 
não houver licitante, fica desde já designada à data de 19 de 
abril de 2022, no mesmo horário e local, para realização de 
Segundo Leilão, por 80% (oitenta por cento) independente da 
avaliação do bem Imóvel descrito e avaliados as fls. 273/274: 
LAUDO DE AVALIAÇÃO: imóvel residencial, constituído pelo 
APARTAMENTO, n. 907, do BLOCO 3, do Conjunto Residencial 
“VIVENDA DE ICARAÍ”, com direito ao uso de uma vaga no 
estacionamento de automóveis, situado na Rua Doutor Paulo 
César, nº 87, Santa Rosa, Niterói-RJ, matriculado junto ao 8º 
Ofício de Justiça de Niterói sob o nº 13019, inscrito na PMN 
sob o nº 161.608, conforme cópia anexa ao presente mandado 
do Registro Geral. PRÉDIO: residencial, com 04 Blocos, 08 
unidades por andar, com porteiro 24 horas, telefonia interna, 
02 elevadores em cada bloco. Área de lazer: Quadra esportiva, 
(churrasqueira e piscina desativadas), academia e espaço 
Kids em ambiente aberto. Salão de Festas, com mezanino, 02 
banheiros e cozinha. APARTAMENTO 907 do Bloco 3: O imóvel 
apresenta as seguintes características: sala, 02 quartos, 01 
banheiro social e cozinha. A sala e os 02 quartos possuem 
piso com carpete e paredes pintadas; Banheiro social com 
piso frio, paredes azulejadas até o teto e box com porta de 
acrílico; Cozinha com piso frio e paredes azulejadas até o 
teto, tendo alguns azuleijos quebrados. CONSIDERAÇÕES: 
o imóvel encontra-se em péssimo estado de conservação, e 
está localizado em rua asfaltada, com infraestrutura urbana, 
e próximo a serviço de transporte público. VALOR: Atribuo ao 
imóvel o valor de R$ 330.000,00 (Trezentos e trinta mil reais). 
Avaliado em 16 de julho de 2021. Da Certidão expedida pelo 
Cartório do 8º Ofício de Niterói, matrícula n. 13019, consta: 
Imóvel - Constituído pelo Apartamento nº 907, do Bloco 3 do 
Conjunto Residencial “VIVENDA DE ICARAÍ”, com direito ao 
uso de uma vaga no estacionamento de automóveis, situado 
na Rua DOUTOR PAULO CESAR nº 87, e respectiva fração 
ideal de 1/480 do terreno que mede 17,00m de largura na 
frente para Rua Paulo Cesar; 28,00m + 14,00m + 35,00m + 
35,00+ 72,75m + 33,00m + 7,00m, nos fundos onde confronta 
com a Cooperativa Habitacional Independência e outros, no 
lado direito confrontando-se com o nº 85 da Rua Paulo Cesar 
medindo 36,00 m + 24,00m + 11,00m + 11,00m + 11,00m + 
18,80m + 8,90m + 1,50m + 11,00m + 20,00m + 9,00m + 42,05m 
e no lado esquerdo confrontando-se com o nº 93 e outros 
medindo 30,00m + 13,00m + 20,00m + 1,00m + 17,30m+ 29,20m 
+ 26,75 + 41,00m + 18,00m, com área 16.758,09m2. INSCRIÇÃO 
PMN nº 161.608. PROPRIETÁRIO (A.S) : JACY ANTONIO DA 
CRUZ, brasileiro, vendedor, solteiro, portador da carteira de 
identidade nº 1810403, expedida pelo IFP, e inscrito no CPF/MF  
sob nº 562.094.877-34, residente e domiciliado à Rua Noronha 
Torrezão nº 335/1303 Bl.3 Cubango, nesta cidade. As Certidões 
serão lidas pelo Sr. Leiloeiro na hora do pregão. Dos resumos 
de débitos fornecidos pela PMN inscrição n´º 1831031 constam 
os débitos de 1992 a 2014 totalizando o valor R$ 123.021,20 
(Cento e vinte três mil, vinte um reais e vinte centavos). O 
Imóvel será vendido livre e desembaraçado de débitos de IPTU 
e Condomínio, conforme preceitua o Parágrafo Único do Art. 
130 do Código Tributário Nacional.Comissão do Leiloeiro  de 
5%, e Custas Judiciais de 1%, até o limite estabelecido pelo 
regimento de custas em vigor. O presente edital será afixado 
no local de costume e publicado na forma da lei.  Dado e 
passado nesta cidade e comarca de Niterói– RJ. Aos onze 
dias do mês de março do ano de 2022. Eu __ (Karla Cristina 
de Jesus Vilhena P. Freire), mat. 30922, Chefe da Serventia, 
assino e subscrevo por ordem do MM. Juízo.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CABO FRIO
RUA MINISTRO GAMA FILHO, S/N, 3º ANDAR, 

BRAGA, CABO FRIO
Tel.: (22) 2646-2694 - E-mail: cfr03vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE 

E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS 
DOS AUTOS DA AÇÃO DE DANO MATERIAL/EXECUÇÃO, 

MOVIDA POR IVAN ALVES DE ANDRADE EM FACE DE 
TEREZINHA DAVILA E SILVA NUNES - 

PROCESSO Nº 0010047-83.2009.8.19.0011, na forma abaixo: 
O(A) Doutor(a) SILVANA DA SILVA ANTUNES – Juiz(a) de Direito 
da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessados, 
e especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) - 
TEREZINHA DAVILA E SILVA NUNES - que será realizado o 
público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA 
LACERDA, NA  MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão 
estará disponível no portal eletrônico do Leiloeiro, www.
alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do CPC, do 
inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015 e do §único 
do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016, com no 
mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro Leilão, por 
valor igual ou superior a avaliação, que será encerrado no dia 
28/04/2022 às 14:20h, e, o Segundo Leilão, por valor igual ou 
superior a 50% da avaliação, será encerrado no dia 03/05/2022 
às 14:20h. DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme o laudo de 
avaliação de fls. 198/199e): Lote De Terreno N° 74, Da Quadra 
D, Do Loteamento Denominado Long Beach, Localizado Na 
Rodovia Amaral Peixoto, Km 132, Zona Urbana Do 2° Distrito 
De Cabo Frio/RJ.  - M²: 360m² Registrado no Cartório do 1º 
RGI sob o Nº 16404 e na Prefeitura sob o Nº 117.125-5. (...) 
Assim, para melhor avaliar o dito imóvel, este OJA, dirigiu-se 
a imobiliária Ivan Imóveis, nas proximidades e constatou, que 
mesmo vale o CR$ 280.000,00 (Duzentos e oitenta mil reais) 
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, 
foi expedido o presente, para cautelas de estilo, ficando o(s) 
Executado(s)/Condôminos(s) (TEREZINHA DAVILA E SILVA 
NUNES e S/M RONALDO CARVALHO NUNES) intimado(s) da 
hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio 
deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o 
EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, 
PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO 
DE JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e 
passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 25 de fevereiro de 
2022. Eu, digitei__, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo__. (ass.) 
SILVANA DA SILVA ANTUNES – Juiz de Direito.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
AMILCAR FERES DE CARVALHO VIANNA e PERFORMA PARTICIPA-
ÇÕES LTDA. abaixo subscritos, na condição de futuros controladores, por 
intermédio do presente instrumento: DECLARAM: 1. Sua intenção de Cons-
tituir sociedade com as características abaixo especificadas: 2. A inexistên-
cia de restrições que possam afetar a sua reputação, conforme inciso V do 
artigo 17 da Resolução CNSP 422, de 2021; e 3. ESCLARECEM que, nos 
termos da regulamentação em vigor, eventuais impugnações à presente de-
claração deverão ser comunicadas diretamente a Superintendência de Se-
guros Privados – Susep, na Avenida Presidente Vargas 730, 9º andar – Rio 
de Janeiro, no prazo máximo de quinze dias, contados da data desta pu-
blicação, por meio de documento em que os autores estejam devidamente 
identificados, acompanhado da documentação comprobatória, observado 
que o(s) declarante(s) poderá(ão), na forma da legislação em vigor, ter di-
reito a vista do respectivo processo. Denominação social: Vitali Seguradora 
S/A. Local e sede: Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Av. Rio Branco 
nº 100, sala 2001, Centro. Capital inicial: R$ 900.000,00. Composição so-
cietária: Capital Social 100% (cem por cento) nacional, sendo 60% (ses-
senta por cento) do capital social, subscrito e integralizado por AMILCAR 
FERES DE CARVALHO VIANNA, brasileiro, casado, empresário, inscrito 
no CPF/MF, sob o nº 783.210.697-20, residente e domiciliado na cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Major Rubens Váz, 
589, Gávea, CEP 22.470-070; e 40% (quarenta por cento) do capital social, 
subscrito e integralizado pela PERFORMA PARTICIPAÇÕES LTDA., inscri-
ta no CNPJ/MF, sob o nº 43.716.835/0001-55, registrada na Junta Comer-
cial do Estado do Rio de Janeiro-JUCERJA, sob o nº NIRE 33.2.1157004-1, 
com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua 
da Assembleia, 40, conj. 1001/1004, Centro, CEP 20.011-000, represen-
tada por seus representantes legais, LUIZ CARLOS DE LIMA FRANCA, 
brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 63.259, portador 
do CPF/MF nº 834.210.097-91, residente e domiciliado na Rua Barão de 
Jaguaripe nº 226, apt. 101, Ipanema, RJ, CEP 22.421-000; e JOÃO PAULO 
MOURÃO FIDALGO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob 
o nº 188.772 e no CPF/MF sob o nº 131.405.577-10, residente e domicilia-
do na Rua Almeida Godinho, nº 26, apt. 406, Lagoa, Rio de Janeiro, CEP 
22.471-140. Objeto social: Operar microsseguros nos ramos pessoas e da-
nos; Controladores: a- Controlador: Acionista detentor de 60% (sessenta 
por cento) do capital social: AMILCAR FERES DE CARVALHO VIANNA, 
brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF, sob o nº 783.210.697-
20, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, na Rua Major Rubens Váz, 589, Gávea, CEP 22.470-070. b- Acio-
nista detentora de 40% (quarenta por cento) do capital social: PERFORMA 
PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF, sob o 
nº 43.716.835/0001-55, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, na Rua da Assembleia, 40, conj. 1001/1004, Centro, CEP 
20.011-000. - Administração: Diretor Geral: João Paulo Mourão Fidalgo, 
brasileiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 131.405.577-10, residen-
te e domiciliado na Rua Almeida Godinho nº 26, Apt. 406, Lagoa, Rio de Ja-
neiro – RJ, CEP nº 22.471-140; Diretor Infraestrutura: Felipe Gaia Ceciliano, 
brasileiro, solteiro, bacharel em Ciências contábeis, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 059.045.777-29, residente e domiciliado a Rua Monte Alver nº 44, Sto. 
Cristo, Rio de Janeiro – RJ, CEP nº 20.220-180. DECLARAM os pretendes 
neste ato, suas intenções de exercerem cargos de direção em empresa se-
guradora a ser constituída e que preenchem as condições estabelecidas na 
legislação e que, não possuem quaisquer restrições cadastrais, desfrutam 
de reputação ilibada e que não foram condenados por crime incompatí-
vel com atividade econômico-financeira e, ainda, que não foram nem estão 
sendo responsabilizados em ação judicial ou processo administrativo junto 
ao Poder Público. Rio de Janeiro, 25 de março de 2022. Amilcar Feres de 
Carvalho Vianna; Luiz Carlos de Lima Franca; João Paulo Mourão Fidalgo; 
Felipe Gaia Ceciliano.

AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
CNPJ nº 33.050.071/0001-58

NIRE nº 3330005494-4
Companhia Aberta de Capital Autorizado

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas da Ampla Energia e Serviços S.A. 
(“Companhia”), convocados a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária (“Assembleia”), a ser realizada no dia 25 de abril de 2022, 
às 14:30, na sede da Companhia, na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, 
Bloco 01, Sala 701, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro 
- RJ, CEP: 20220-297, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:  
I. Adesão, pela Companhia, a operações de apoio financeiro ao setor elétrico 
sob as condições regulamentadas pelo Decreto nº 10.939, de 13 de janeiro 
de 2022, e pela Resolução Normativa Nº 1.008, de 15 de março de 2022. 
Para participar da Assembleia, o acionista deverá apresentar comprovante 
de propriedade de ações expedido pela instituição depositária das ações 
da Companhia. Caso o acionista seja representado por procurador, a 
Companhia solicita o depósito do respectivo mandato acompanhado dos 
documentos necessários, com 72 (setenta e duas) horas de antecedência 
contadas da data da realização da Assembleia. Solicita-se aos acionistas 
que observem o disposto no artigo 126 da Lei 6.404/76. Os documentos 
pertinentes à matéria a ser deliberada na Assembleia encontram-se à 
disposição dos acionistas, na sede da Companhia e por meio de sistema 
eletrônico da página da CVM (www.cvm.gov.br). 

Rio de Janeiro, 4 de abril de 2022.
Guilherme Gomes Lencastre

Presidente do Conselho de Administração

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

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
Ficam os Senhores acionistas da ESHO – Empresa de Serviços 
Hospitalares S.A. (“Companhia”) convidados a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 29 de abril de 
2022, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Barão 
de Tefé, nº 34, 12º andar, Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.220-
460, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia 
Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e deliberar sobre o relatório da administração e as demonstrações 
financeiras da Companhia relativos ao exercícIo social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021; (ii) Deliberar sobre a proposta da administração para 
contabilização do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2021; (iii) Fixar o montante global de remuneração dos 
diretores da Companhia para o exercício de 2022; Em Assembleia Geral 
Extraordinária: (iv) Homologar o aumento do capital social da Companhia 
aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 
04/02/2022 e a consequente alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia; (v) Deliberar sobre novo aumento do capital social da 
Companhia; e (vi) Consolidar o Estatuto Social da Companhia. Informações 
Gerais: Os acionistas deverão apresentar na sede da Companhia, com no 
mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, além do documento 
de identidade e/ou documento societário pertinente que comprove a 
representação legal, conforme o caso: o comprovante de titularidade 
de ações de emissão da Companhia e o instrumento de mandato com 
reconhecimento da firma do outorgante.

Rio de Janeiro, 05 de abril de 2022.
Marco Aurélio de Alvim Costa - Presidente

Ricardo Hajime Yoshio Watanabe - Diretor Financeiro

Petrobras anuncia oferta de 
recompra de títulos globais

Maior competitividade 
entre bancos oficiais em 
políticas públicas

A Petrobras divulgou 
nesta terça-feira o 
início de oferta de 

recompra de títulos globais, 
por meio da sua subsidiá-
ria integral Petrobras Glo-
bal Finance B.V. (PGF). A 
operação é para a totalidade 
dos títulos globais em cir-
culação, os quais estão se-
gregados em dois grupos, 
independentes entre si, e 
está limitada ao montante 
a ser dispendido pela PGF 
de US$ 1 bilhão por grupo, 
totalizando US$ 2 bilhões. 
Adicionalmente, os deten-
tores de títulos que entrega-
rem seus títulos também re-
ceberão juros capitalizados, 
até a data de liquidação.

Os valores a serem pagos 
aos investidores que entre-
garem seus títulos, em cada 
uma das séries considera-

das, serão os preços equi-
valentes à taxa de retorno 
ao investidor (yield), defi-
nida às 11:00h da cidade de 
Nova York de 11 de abril 
de 2022, formada pelo res-
pectivo acréscimo (spread) 
somado à taxa do tesouro 
norte-americano para os 
títulos denominados em 
dólares norte-americanos, 
à taxa do tesouro britânico 
para os títulos denomina-
dos em libras esterlinas e à 
taxa de referência de swap 
(mid-market swap rate) para 
os títulos denominados em 
euro.

Segundo a Petrobras, ca-
so o montante ofertado pe-
los investidores na oferta de 
recompra de um determi-
nado título faça com que o 
limite de US$ 2 bilhões seja 
excedido, a oferta será can-

celada para aquele título e 
aceita para o(s) título(s) se-
guintes, seguindo a ordem 
de prioridade, até que o li-
mite de US$ 2 bilhões seja 
alcançado, de forma que 
nenhum título poderá ser 
aceito parcialmente.

Prazo

A oferta de recompra ex-
pirará às 17:00h, horário de 
Nova York, em 11 de abril 
de 2022 (Data de Expira-
ção). Detentores de títu-
los que forem validamente 
entregues, não retirados e 
aceitos para recompra, até 
a data de expiração, serão 
elegíveis a receber o paga-
mento, o que deve ocorrer 
no terceiro dia útil após a 
Data de Expiração (Data de 
Liquidação).

A oferta será conduzida 
por BNP Paribas Securities 
Corp, Citigroup Global Ma-
rkets Inc., HSBC Securities 
(USA) Inc., Mizuho Secu-
rities USA LLC, Morgan 
Stanley & Co. LLC. e Scotia 
Capital (USA). Solicitações 
de cópias do documento 
com os termos e condições 
da oferta (Offer to Pur-
chase) bem como outros 
documentos relacionados 
à oferta de recompra po-
derão ser feitas diretamente 
ao Global Bondholder Ser-
vices Corporation, através 
dos telefones +1 (866) 470-
3800 (toll-free) ou +1 (212) 
430-3774. Os documentos 
das ofertas de recompra 
também poderão ser ob-
tidos através do link   ht-
tps://www.gbsc-usa.com/
Petrobras/

O Projeto de Lei 
555/22 propõe 
criar Política Pú-

blica de Competitividade das 
Instituições Financeiras Ofi-
ciais. Pelo texto em análise 
na Câmara dos Deputados, a 
contratação de instituições fi-
nanceiras para a operaciona-
lização de políticas públicas 
federais, estaduais, distritais e 
municipais deverá assegurar 
o máximo de competitivida-
de entre elas.

Fica assegurado a todas 
as instituições a adesão de 
forma voluntária às políti-
cas na qualidade de agente 
financeiro. A proposta ain-
da será analisada em caráter 
conclusivo pelas comissões 
de Finanças e Tributação; 
e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania. A data não 
foi informada.

De acordo com a pro-
posta, ato do Poder Exe-
cutivo deverá estabelecer 
os critérios de contratação 
das instituições, e a regu-
lamentação deverá trazer 
elementos que aumentem a 
competitividade entre elas. 
A experiência acumulada na 
prestação de serviço especí-
fico poderá ser considerada 
como elemento classificató-
rio, mas não poderá levar a 
exclusão de outras institui-
ções financeiras na presta-
ção do serviço.

Segundo a Agência Câ-

mara de Notícias, só com 
justificativa técnica, os entes 
federados serão autorizados 
a contratar exclusivamen-
te instituições financeiras 
oficiais, federais, estaduais, 
distritais ou municipais. Os 
entes federados terão até 
o final do quinto exercício 
financeiro após a vigência 
da lei, caso aprovada, para 
repactuarem os contratos 
existentes e se adequarem 
ao disposto na medida.

O autor da proposta, o 
deputado Otto Alencar Fi-
lho (PSD-BA) afirma que é 
muito frequente a escolha 
de apenas uma instituição fi-
nanceira oficial para prestar 
serviços financeiros no âm-
bito de determinada política 
pública quando outras insti-
tuições poderiam igualmente 
prestar aquele serviço.

“Um caso especial é o 
da União, que conta com 
cinco instituições financei-
ras oficiais de elevada qua-
lidade, mas que frequen-
temente recorre a apenas 
uma delas para prestar 
serviços financeiros”, afir-
ma. “Por exemplo, há uma 
concentração injustificada 
de políticas em instituições 
como Banco do Brasil e 
Caixa Econômica Federal, 
quando instituições como 
o BNB e o Basa poderiam 
igualmente prestar os ser-
viços”, complementa.
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1 - Contexto Operacional: 1.1 – Objeto social: A Construtora Queiroz 
Galvão S.A. é uma companhia de capital fechado, constituída em 13 de abril 
de 1953, tem como atividade preponderante a execução de obras de 
engenharia em todos os seus ramos e especialidades sob o regime de 
empreitada, administração e operação, tais como: barragens, aeroportos, 
pontes, túneis, viadutos, usinas hidrelétricas, edifícios, estradas e, ainda, 
exerce outras atividades correlatas. 1.2 – Operações da Companhia: A 
Construtora Queiroz Galvão S.A. (CQG), e o conjunto de empresas 
controladas, coligadas e controladas em conjunto, situadas no Brasil e no 
exterior, ao longo do exercício de 2021, desenvolveu regularmente suas 
atividades, promovendo as operações financeiras e securitárias inerentes à 
natureza dos seus serviços, atuando na indústria da construção civil, 
preponderantemente, nos segmentos: metroviário, de usinas hidrelétricas e 
barragens, executando pontes, túneis, viadutos e estradas. As subsidiárias 
diretas da Companhia, conforme demonstrado na nota explicativa n° 9.a e 
suas respectivas áreas de negócios no Brasil e Exterior, podem ser assim 
resumidas: CQG Brasil: A Construtora Queiroz Galvão S.A., no exercício de 
2021, período ainda impactado pelo avanço da COVID-19, implantou ações 
para minimizar o risco de transmissão do vírus nas localidades onde está 
presente, desenvolvendo regularmente suas atividades, promovendo as 
operações financeiras e securitárias inerentes à natureza dos seus serviços, 
com foco no desenvolvimento sustentável de seus negócios, atuando na 
indústria da construção civil, preponderantemente, na execução de pontes, 
viadutos, túneis, canais, rodovias e metroviário. Permaneceram em 
execução importantes obras de mobilidade urbana como o Veículo Leve 
sobre Trilhos VLT na cidade de Santos – SP, a ampliação do Complexo 
Viário da Avenida Gal Costa em Salvador – Bahia e o contrato de implantação 
do sistema de Monotrilho na grande São Paulo que neste ano recebeu 
aditamento para expansão, em continuidade ao empreendimento da Linha 
15 - Prata do Metrô da capital paulista. No Estado da Paraíba, no âmbito do 
Projeto de Integração do Rio São Francisco para ampliação da infraestrutura 
hídrica no Nordeste Brasileiro, seguiu em execução o contrato do Canal de 
Acauã, na Vertente Litorânea do estado, além da conclusão e inauguração 
do contrato do Eixo Norte da Transposição, importante empreendimento que 
possibilitará o desenvolvimento socioeconômico da região. No segmento de 
infraestrutura rodoviária, e com alta complexidade executiva, continuam as 
obras de Duplicação da Rodovia dos Tamoios no litoral norte do Estado de 
São Paulo. Em avanço também as obras de melhorias urbanas e 
macrodrenagem pluvial para mitigação de enchentes na cidade de Lauro de 
Freitas na Bahia. Destaca-se a conquista e assinatura com o Governo 
Federal do contrato para execução das obras do Trecho IV - Ramal do 
Apodi, etapa final do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São 
Francisco, que ampliará o abastecimento de água nas bacias hidrográficas 
do Nordeste Setentrional beneficiando uma população estimada em 478 mil 
pessoas nos estados da Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. 
CQG Internacional: Em Honduras, fomos adjudicados em dezembro de 
2021 de um novo aditivo (Modificação 12) no valor de USD 12 MM para 
serviços de reparação aos danos naturais ocorridos pelos Furacões Eta e 
Iota que atingiram consideravelmente a região onde o projeto se localiza, os 
quais estão previstos suas conclusões para o mês de fev/2023. Esta estrada 
trata-se da Reabilitação da Estrada Los Ranchos – El Florido, o 
empreendimento com extensão de 36,6 km, previa a reciclagem do 
pavimento existente, a construção de novos pavimentos em concreto, 1 
ponte e muros de terra armada para estabilização de falhas. O projeto foi 
desenhado para aumentar o fluxo comercial entre Honduras e Guatemala e 
turístico na região de Copán Ruinas. Conta com financiamento dos Bancos 
Europeu de Investimento e do Banco Centro-americano de Integração 
Econômica. Na Argentina, a CQG com participação de 65%, apresenta em 
fevereiro de 2022, avanço físico de 85% do projeto. Estamos atualmente 
com 07 dragas em operação com previsão de término geral do projeto para 
o segundo semestre do ano de 2022. A obra de “Ampliación de la capacidad 
del Río Salado” no valor total de USD 124 MM, contempla o melhoramento 
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Senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 
da Construtora Queiroz Galvão S/A. A Administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores e prestadores 
de serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. Rio de Janeiro, 31 de março de 2022.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

as demonstrações contábeis consolidadas, identificadas como Consolidado, 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com 
as Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (“IFRSs”) emitidas pelo 
International Accounting Standards Board – IASB. As práticas contábeis 
adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária 
brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações 
contábeis da Companhia e de suas controladas estão sendo apresentadas 
conforme orientação técnica OCPC 07, que trata dos requisitos básicos 
de elaboração e evidenciação a serem observados quando da divulgação 
dos relatórios contábil-financeiros, em especial das contidas nas notas 
explicativas. A Administração confirma que estão sendo evidenciadas todas 
as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis e que 
estas correspondem às utilizadas em sua gestão. A Administração vem 
avaliando a capacidade da Companhia e suas controladas em continuar 
operando e está implementando ações para reestabelecer seu equilíbrio 
econômico-financeiro, de modo que possua recursos para dar continuidade 
a seus negócios. Portanto, as demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas com base 
nesse pressuposto. As demonstrações contábeis individuais e consolidadas 
foram aprovadas para divulgação pela Administração em 31 de março de 
2022. b) Base de mensuração: As demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas foram preparadas com base no custo histórico, exceto 
pela valorização de certos ativos financeiros (mensurados a valor justo). A 
preparação das demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas 
contábeis, e também o exercício de julgamento por parte da Administração 
da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis do grupo. 
Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior 
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são 
significativas estão divulgadas no item (d). c) Moeda funcional e moeda 
de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações contábeis de 
cada uma das empresas do Grupo são mensurados usando-se a moeda 
do principal ambiente econômico, no qual cada empresa atua (“Moeda 
Funcional”). A Moeda Funcional e de apresentação da Companhia e de 
suas controladas é o Real. 1. Transações e saldos em moedas estrangeira: 
As operações/transações financeiras e saldos em moeda estrangeira são 
registradas pelas taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. 
Os ativos e passivos monetários expressos em moeda estrangeira são 
convertidos pela taxa vigente na data do balanço patrimonial. Os ganhos 
e perdas decorrentes da liquidação de transações em moeda estrangeira 
e resultantes da conversão de ativos e passivos monetários expressos 
em moeda estrangeira são reconhecidos na demonstração de resultado. 
2. Conversão das demonstrações contábeis de controladas localizadas no 
exterior: Os ativos e passivos destas controladas são convertidos pela taxa 
de câmbio vigente na data do balanço patrimonial, enquanto os saldos das 
demonstrações do resultado e fluxos de caixa são convertidos pelas taxas de 
câmbio médias do exercício e os saldos das mutações do patrimônio líquido 
pelas taxas de câmbio históricas das respectivas transações. Os ajustes de 
conversão, compreendidos pela diferença entre as taxas de câmbio média 
e histórica, são registrados diretamente no resultado abrangente. d) Uso 
de estimativas e julgamentos: Ao preparar as demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas a Administração da Companhia se baseia em 
estimativas e premissas derivadas da experiência histórica e outros fatores, 
incluindo expectativas de eventos futuros, as quais se consideram razoáveis 
e relevantes. A aplicação das estimativas e premissas frequentemente 
requer julgamentos relacionados a assuntos que são incertos, com relação 
aos resultados das operações e ao valor dos ativos e passivos. Ativos e 
passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem a mensuração de 
instrumentos financeiros, provisão para perdas em ativos, provisão para 
imposto de renda e contribuição social e outras avaliações similares. Os 
resultados operacionais e posição financeira podem diferir se as experiências 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

das secções do Rio Salado nas imediações da cidade de Roque Perez, 
mediante escavação por dragagem, com o objetivo de garantir a capacidade 
de condução fluvial para uma recorrência de 10 anos, em extensão total de 
36 Km, o projeto conta com o financiamento do Banco Mundial. No Paraguai, 
a empresa, através do Consórcio do Corredor Rodoviário Bioceânico, 
firmado com a construtora paraguaia, Ocho A SA, ambas com 50% de 
participação, atinge em março 2022 a conclusão total do projeto, entregando 
os 20 sub trechos. A estruturação financeira desse projeto teve seu closing 
no início do mês de maio/19, com a emissão de Bonds do Governo Paraguaio 
estruturado com o UBS Securities LLC, incluindo ainda uma importante e 
ativa participação de Bancos Locais (Banco Nacional de Fomento, Sudameris 
Bank, Banco Regional y Banco Atlas), com um empréstimo rotativo de mais 
de USD 40 milhões. O projeto cruzará a região do Chaco e unirá Loma Plata 
(coração do Chaco) e Carmelo Peralta, na fronteira com o Brasil. Este trecho 
tem extensão de 277 quilômetros, com duas pistas de rolamento em concreto 
asfáltico, e plataforma de 12m. A nova rota ajudará na comunicação entre 
Brasil, Paraguai e Chile, permitindo a saída para o mar das exportações do 
Paraguai através da zona franca no porto chileno de Antofagasta. No Peru, 
já se nota os avanços dos aditivos contratuais adjudicados à Interoceânica 
Tramo 4, além da operação e manutenção do referido Tramo que finalizará 
no ano de 2031, estão em curso os projetos de construção do Túnel 
Ollachea, que apresenta um avanço físico de 65% sobre o valor de USD 52 
MM; construção da via de evitamento Ollachea, que apresenta um avanço 
físico de 61% sobre o valor de USD 27 MM; O Contrato de Evitamento 
Ollachea compreende a construção de uma via elevado com extensão de 
1,6 Km de extensão, todos com participação da CQG de 33%. E está em 
fase de aditivo contratual uma micro pavimentação de lama asfáltica, no 
valor de USD 18 MM. Na República Dominicana, segue-se a execução do 
Projeto de Azua, que contempla a reabilitação e ampliação do canal de 
Ysura, com propósito de levar água a todas as comunidades da região. 
Incorpora também a construção de reservatórios de água que servirão de 
abastecimento as comunidades em períodos de estiagem. O projeto 
apresenta um avanço físico de 65% de um contrato de USD 98 MM. 
1.3 Efeitos da pandemia da COVID-19: A CQG adotou providências para 
que seus empreendimentos pudessem continuar operando, e manteve em 
andamento quase a totalidade dos empreendimentos, sendo somente as 
obras da Transbrasil paralisadas de março a maio de 2021, mas já retornando 
às atividades. A Administração da Companhia e de suas controladas tem 
envidado os maiores esforços para a preservação de emprego e manutenção 
da renda, permanecendo em contínua avaliação de medidas adicionais que 
possam ser implementadas a fim de garantir a saúde e segurança de seus 
empregados e usuários, bem como assegurar o caixa necessário para 
manutenção da operação da Companhia e de suas controladas. Entendemos 
que a retomada da atividade econômica, associada ao fim das restrições de 
movimentação e contato social, trará importante impulso aos setores de 
infraestrutura e de construção, beneficiados pelos juros mais baixos e 
retomada dos programas de investimentos públicos e concessões. 
Considerando todas as análises realizadas sobre os aspectos relacionados 
aos possíveis impactos da Covid-19 em seus negócios e nos de suas 
controladas, até o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a 
Administração concluiu que não houve efeitos materiais que afetassem 
significativamente a sua situação patrimonial e financeira em relação as 
suas demonstrações contábeis individuais e consolidada. Entretanto, o 
efeito financeiro e econômico para o Grupo dependerá do desfecho da crise 
e seus impactos macroeconômicos, especialmente no que tange à retração 
na atividade econômica. A Administração continuará monitorando os efeitos 
da crise e os impactos nas suas operações e nas demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas. 
2 - Apresentação das demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas: 2.1. Base de preparação: a) Declaração de 
conformidade: As demonstrações contábeis da Companhia compreendem 
as demonstrações contábeis individuais, identificadas como Controladora, e 

Consolidado Controladora
Ativo Nota 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Circulante:

Caixa e equivalente de caixa  ..................................... 4 196.822 214.285 95.655 102.001
Contas a receber de clientes ...................................... 5 245.694 507.268 218.957 366.448
Estoques  .................................................................... 6 54.003 57.541 9.180 7.640
Imposto a compensar ................................................. 7 125.043 124.870 106.227 107.068
Outras contas a receber ............................................. 8 153.200 249.159 36.044 28.405

774.762 1.153.123 466.063 611.563
Não Circulante:

Realizável a longo prazo:
Títulos e valores mobiliários ..................................... 84.000 84.000 84.000 84.000
Contas a receber de clientes  ................................... 5.a 1.042.237 1.020.583 1.041.574 1.020.493
Partes Relacionadas  ............................................... 13 242.310 375.415 - -
Depósitos judiciais .................................................... 17.b 68.229 70.874 67.413 70.224
Outras contas a receber  .......................................... 8 299.586 158.721 131.331 118.974

1.736.362 1.709.593 1.324.318 1.293.691
Investimentos:

Coligadas e controladas ............................................. 9.a 104.033 62.555 923.838 1.222.490
Outros investimentos .................................................. 4.183 33.088 3.821 3.821

Imobilizado .................................................................... 10 146.457 286.458 55.585 57.565
Intangível ....................................................................... 11 32.708 32.822 32.459 32.434

2.023.744 2.124.516 2.340.021 2.610.001
Total do ativo ............................................................... 2.798.507 3.277.639 2.806.084 3.221.564

Consolidado Controladora
Passivo Nota 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Circulante:

Fornecedores  ............................................................ 12 124.640 109.664 118.022 86.020
Financiamentos  ......................................................... 14 155.322 8.434 155.320 8.432
Obrigações fiscais, salários e encargos sociais ........ 15 82.247 101.414 69.792 73.156
Outras contas a pagar ............................................... 16 81.438 87.967 23.948 49.935

443.647 307.479 367.082 217.543
Não Circulante:

Financiamentos  ......................................................... 14 501.910 888.187 501.860 888.117
Obrigações fiscais e sociais ....................................... 15 36.418 43.197 33.486 40.471
Partes relacionadas  .................................................. 13 - - 216.800 297.743
Imposto de renda e contribuição social diferidos ....... 23.b 147.200 171.571 101.872 117.740
Provisão para contingências  ..................................... 17.a 163.760 162.409 163.760 157.944
Provisão para perda em investimento  ...................... 9.b 28.795 58.575 35.984 77.325
Outras contas a pagar ............................................... 16 58.086 180.306 42.883 29.007
Receitas diferidas  ..................................................... 52.495 36.146 52.495 36.146

988.664 1.540.391 1.149.140 1.644.493
Patrimônio líquido: 

Capital social  ............................................................. 18.a 2.265.248 1.941.170 2.265.248 1.941.170
Reserva de capital ..................................................... 751 751 751 751
Reserva de reavaliação ............................................. 18.e 30.868 30.868 30.868 30.868
Reservas de lucros ....................................................  - 176.500 - 176.500
Prejuízos acumulados  ............................................... (1.106.828) (791.055) (1.106.828) (791.055)
Ajuste avaliação patrimonial ...................................... 18.f 99.823 1.294 99.823 1.294

Participação de controladores ...................................... 1.289.862 1.359.528 1.289.862 1.359.528
Participação de não controladores ............................... 76.333 70.241 - -

1.366.196 1.429.769 1.289.862 1.359.528
Total do passivo e patrimônio líquido ...................... 2.798.507 3.277.639 2.806.084 3.221.564

Consolidado Controladora
Nota 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Receita operacional líquida ....................................... 19 1.061.028 1.117.506 978.984 1.030.583
Custos dos serviços prestados..................................... 20.a (1.097.483) (1.130.797) (1.039.768) (1.055.150)
Prejuízo bruto ............................................................. (36.455) (13.291) (60.784) (24.567)
Receitas (despesas) operacionais:

Despesas administrativas .......................................... 20.b (149.807) (194.358) (80.139) (83.514)
Depreciações ............................................................. (7.147) (4.194) (107) (121)
Despesas tributárias .................................................. (8.592) (4.394) (4.851) (1.275)
Resultado de equivalência patrimonial ...................... 9.a 29.577 6.966 (123.140) 120.123
Outros resultados operacionais ................................. 21 (120.362) 193.286 (47.698) (47.273)

(256.331) (2.694) (255.935) (12.060)
Resultado operacional antes do resultado financeiro (292.786) (15.985) (316.719) (36.627)

Receitas financeiras ................................................... 22 230.231 240.262 209.114 193.394
Despesas financeiras ................................................. 22 (241.306) (351.907) (202.640) (313.638)

Resultado financeiro líquido ..................................... (11.075) (111.645) 6.474 (120.244)
Resultado antes do imposto de renda e da 

contribuição social .................................................. (303.861) (127.630) (310.245) (156.871)
Contribuição social ................................................... 23 (7.612) (2.385) (5.801) (2.032)
Imposto de renda ...................................................... 23 (21.910) (31.619) (16.093) (5.619)
Imposto de renda e contribuição social diferidos ..... 23 15.509 232 15.868 1.490

Prejuízo do exercício.................................................. (317.874) (161.402) (316.271) (163.031)
Lucro atribuído aos acionistas não controladores . 1.603 1.629 - -
Prejuízo atribuído aos acionistas controladores .... (316.271) (163.031) (316.271) (163.031)
Prejuízo por ação ......................................................... 18.d (0,2086) (0,1075)
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

Consolidado Controladora
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Prejuízo líquido do exercício ....................................................... (317.874) (161.402) (316.271) (163.031)
Ajuste de conversão de investimento no exterior ........................ 62.451 118.953 62.451 118.953
Ajuste de avaliação patrimonial reflexa ....................................... 9.385 (9.472) 9.385 (9.472)
Outros resultados abrangentes ................................................... 27.071 - 27.071 -
Ajuste de avaliação patrimonial ................................................... - 120 - 120
Resultado abrangente do exercício total ..................................... (218.967) (51.801) (217.364) (53.431)
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

Reserva de capital
Reserva de 
reavaliação

Reserva de lucros
Prejuízos 

acumulados
Resultado 

abrangente

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial

Total dos 
acionistas con-

troladores

Participação dos 
acionistas não 
controladoresNotas

Capital 
social Incentivos fiscais Lucros a Realizar Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 (reapresentado) ...... 1.941.377 751 30.868 176.500 (629.019) (306.321) 199.011 1.413.166 62.731 1.475.897
Participação dos não controladores ...................................... - - - - - - - - 5.881 5.881
Ajuste de Avaliação Patrimonial (reflexa) .............................. - - - - - (9.472) - (9.472) - (9.472)
Redução Capital (Cisão Frontis) ........................................... 19.a (207) - - - - - - (207) - (207)
Ajuste de conversão de investimentos no exterior ................ - - - - - 118.953 - 118.953 - 118.953
Ajuste de Avaliação patrimonial ............................................ - - - - - - 120 120 - 120
Prejuízo do exercício ............................................................. - - - - (163.031) - - (163.031) 1.629 (161.402)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 .................................. 1.941.170 751 30.868 176.500 (792.050) (196.841) 199.130 1.359.529 70.241 1.429.769
Participação dos não controladores ...................................... - - - - - - - - 4.490 4.490
Ajuste de Avaliação Patrimonial (reflexa) ..............................  - - - - - 9.385 - 9.385 - 9.385
Aumento capital (AGE 25/06/2021) .......................................  324.078 - - (176.500) - - - 147.578 - 147.578
Outros resultados abrangentes ............................................. - - - - 1.115 187.350 (161.274) 27.191 - 27.191
Ajuste de conversão de investimentos no exterior ................  - - - - - 62.451 - 62.451 - 62.451
Ajuste de Avaliação patrimonial ............................................  - - - - 378 - (378) - - -
Prejuízo do exercício ............................................................. - - - - (316.271) - - (316.271) 1.603 (314.668)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 .................................. 2.265.248 751 30.868 - (1.106.828) 62.345 37.478 1.289.862 76.333 1.366.196

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

Consolidado Controladora
Fluxo de Caixa das atividades operacionais 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Prejuízo do exercício ................................................................ (316.271) (163.031) (316.271) (163.031)
Ajustes ao resultado do exercício por:

Depreciação e Amortização ...................................................... 15.903 32.389 8.309 12.175
Resultado de Equivalência Patrimonial .................................... (29.577) 6.966 123.140 (120.123)
Resultado de participações minoritárias ................................... - (1.629) - -
Variações monetárias, cambiais e encargos - líquidos ............. (73.589) (105.739) 31.586 96.733
Remuneração de debêntures ................................................... 59.084 46.551 59.084 46.551
Outros resultados ...................................................................... (178.695) - (11.338) -
Valor residual do imobilizado baixado ...................................... 270.175 64.517 44 59.333

Resultado do exercício ajustado ............................................. (252.970) (119.977) (105.445) (68.362)
Diminuição (aumento) nas contas a receber ............................ 327.789 104.755 111.004 2.871
Diminuição (aumento) nos estoques ........................................ 2.483 20.025 (1.540) 4.391
Diminuição (aumento) em impostos a compensar .................... 5.065 (9.899) 5.743 (20.016)
Diminuição (aumento) outras contas a receber ........................ 120.609 (107.351) (17.185) (193.026)
Aumento (diminuição) partes relacionadas ............................... (149.233) 186.373 (116.048) 64.154
Aumento (diminuição) fornecedores ......................................... 23.729 (104.603) 32.002 26.125
Aumento (diminuição) salários, encargos e obrigações fiscais 

a pagar ................................................................................... (55.602) 138.720 (25.925) 125.422
Aumento (diminuição) outras contas a pagar  .......................... (139.136) (55.527) 1.660 116.719

Caixa líquido gerado pelas (usado nas) atividades 
operacionais ............................................................................ (117.266) 52.516 (115.734) 58.278

Fluxo de Caixa das atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado e intangível .............................. (15.966) - (6.215) -
Aquisição de controlada (líquido do caixa incluído na 

aquisição)  .............................................................................. (192) 36.300 (192) 22.439
Dividendos recebidos ................................................................ 266.672 - 266.672 -

Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento ........ 250.514 36.300 260.265 22.439
Fluxos de Caixa das atividades de financiamento

Aumento (redução) de capital social ......................................... 324.078 - 324.078 (207)
Reversão reserva de lucros a realizar ...................................... (176.500) - (176.500) -
Pagamento de empréstimo/financiamento ............................... (298.473) (26.235) (298.454) (26.178)

Caixa líquido gerado pelas atividades do financiamento...... (150.895) (26.235) (150.876) (26.384)
(Redução)/Aumento de caixa e equivalentes de caixa .......... (17.647) 62.581 (6.346) 54.333
Demonstração da redução do caixa e equivalentes de caixa:

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício ............... 214.469 151.888 102.001 47.668
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício ................... 196.822 214.469 95.655 102.001

(Redução)/Aumento de caixa e equivalentes de caixa .......... (17.647) 62.581 (6.346) 54.333
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
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e premissas utilizadas na mensuração das estimativas forem diferentes dos resultados reais. A Companhia e suas 
controladas revisam suas estimativas e premissas, pelo menos anualmente. Não houve neste exercício alterações 
nas premissas e políticas contábeis em relação às demonstrações contábeis individuais e consolidadas anuais 
da Companhia em 31 de dezembro de 2021. 2.2. Demonstrações Contábeis Individuais: As demonstrações 
contábeis da Companhia estão sendo publicadas juntamente com as demonstrações contábeis consolidadas, 
tendo sido elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em observância às disposições 
da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores e das normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(“CPC”). Nas demonstrações contábeis individuais, as empresas controladas, empresas controladas em conjunto 
e empresas coligadas são contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes são feitos 
tanto nas demonstrações contábeis individuais quanto nas demonstrações contábeis consolidadas para chegar 
ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas da Companhia. 2.3 Demonstrações contábeis 
consolidadas: As demonstrações contábeis consolidadas em 31 de dezembro de 2021 e 2020 abrangem as 
da controladora Construtora Queiroz Galvão S.A. e as empresas controladas nas quais mantém participação 
conforme detalhamento apresentado na nota explicativa n° 9. O processo de consolidação das contas patrimoniais 
e de resultado corresponde à soma dos saldos das contas de ativo, passivo, receitas e despesas segundo a sua 
natureza, complementado com as seguintes eliminações: No processo de consolidação, foram feitas as seguintes 
eliminações: (i) dos saldos das contas de ativos e passivos entre as empresas consolidadas; (ii) das participações 
no capital, reservas e lucros acumulados das empresas consolidadas; (iii) dos saldos de receitas e despesas, 
bem como de lucros não realizados, quando aplicável, decorrentes de negócios entre as empresas consolidadas 
e (iv) destaque das participações dos acionistas não controladores no patrimônio líquido. 2.4 Novas normas e 
pronunciamentos emitidos e ainda não aplicáveis: Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios 
iniciados após 1º de janeiro de 2022, conforme segue: • 1º de janeiro de 2022 - Contratos onerosos – custo de 
cumprimento de um contrato (alterações ao NBC TG 25 (R1) /IAS 37); • 1º de janeiro de 2022 - Ciclo anual de 
melhorias às normas IFRS 2018-2020 (alterações ao IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 e IAS 41); • 1º de janeiro de 2022 
– Imobilizado – Receitas antes do uso pretendido (alterações ao NBC TG 27 (R4) /IAS 16); • 1º de janeiro de 2022 
- Referências à estrutura conceitual (alterações ao NBC TG 15/IFRS 3); • 1º de janeiro de 2023 - Classificação 
de passivo como circulante e não circulante (alterações ao NBC TG 26 (R4) /IAS 1 e NBC TG 23/IAS 8); • 1º de 
janeiro de 2023 - IFRS 17 Contratos de Seguro, e alterações à IFRS 17 Contratos de Seguro. A Companhia e 
suas controladas não adotaram antecipadamente essas normas na preparação destas demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas. Entretanto, não se espera que essas normas novas e alteradas tenham um impacto 
significativo nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia.
3 - Principais Práticas Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de 
maneira consistente a todos os períodos/exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Apuração 
do resultado: É apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercícios. b) Instrumentos 
financeiros: (i) Ativos financeiros não derivativos: A Companhia e suas controladas reconhecem os ativos 
financeiros inicialmente na data da negociação na qual a Companhia e suas controladas se tornam uma das partes 
das disposições contratuais do instrumento. Os ativos financeiros da Companhia e de suas controladas incluem 
caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras. Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia e suas controladas tenham o 
direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e 
liquidar o passivo simultaneamente. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem 
saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento original de até 90 dias a partir da data da contratação. 
Os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor e são utilizadas na gestão das obrigações de 
curto prazo. A Companhia e suas controladas possuem classificados em caixa e equivalentes de caixa saldos em 
conta corrente bancária e aplicações financeiras, conforme Nota Explicativa n° 4. Empréstimos e recebíveis: 
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e que não 
são cotados em um mercado ativo. Os empréstimos e recebíveis são mensurados pelo valor de custo amortizado 
utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução do valor recuperável. A receita de 
juros é reconhecida através da aplicação da taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o 
reconhecimento dos juros seria imaterial. Redução ao valor recuperável de ativos financeiros: Ativos financeiros, 
exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do resultado, são avaliados por indicadores de redução ao valor 
recuperável no final de cada período de relatório. As perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas se, 
e apenas se, houver evidência objetiva da redução ao valor recuperável do ativo financeiro como resultado de um 
ou mais eventos que tenham ocorrido após seu reconhecimento inicial, com impacto nos fluxos de caixa futuros 
estimados desse ativo. (ii) Passivos financeiros não derivativos: A Companhia e suas controladas reconhecem 
títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data em que são originados. Todos os outros 
passivos financeiros (incluindo dos passivos designados pelo valor justo registrados no resultado) são reconhecidos 
inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torna uma parte nas disposições contratuais do 
instrumento. A Companhia e suas controladas classifica os passivos financeiros não derivativos a valor justo por 
meio do resultado. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer 
custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo 
amortizado através do método dos juros efetivos. (iii) Instrumentos financeiros derivativos: A Companhia e suas 
controladas não operam com instrumentos financeiros derivativos. De acordo com suas políticas financeiras, a 
Companhia e suas controladas não efetuam operações envolvendo instrumentos financeiros que tenham caráter 
especulativo. c) Contas a receber: Apresentadas ao valor contábil, não sendo aplicável o ajuste a valor presente. 
A Administração, fundamentada em análise dos históricos de perdas, constituiu provisão para perda esperada de 
créditos de liquidação duvidosa, em montante considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas na realização 
dos empréstimos a receber. As provisões são constituídas pelos montantes considerados suficientes para cobertura 
de eventuais perdas, observando a avaliação da Administração quanto ao nível de risco. Essa avaliação, realizada 
periodicamente, considera a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específicos e globais em 
relação às operações, aos devedores e garantidores. A Companhia e suas controladas adotam como prática a 
provisão integral de contratos encerrados e não recebidos, e para as demais contas a receber com entidades 
públicos e privados não encerrados não constitui provisão para perda esperadas. d) Estoques: Os estoques são 
mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no princípio 
do Custo Médio de Aquisição e inclui gastos incorridos pela aquisição dos estoques, custos de produção e 
transformação e outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes. e) Investimentos: 
Investimentos em controladas e coligadas, avaliados pelo método da equivalência patrimonial, com base em 
demonstrações contábeis das empresas investidas. Os resultados apurados estão demonstrados como resultado 
operacional na conta de resultado de equivalência patrimonial. As demonstrações contábeis das controladas e 
coligadas são incluídas nas demonstrações contábeis consolidadas a partir da data em que o controle se inicia e até 
a data em que o controle deixa de existir. Controladas são aquelas que de forma direta ou indireta, a controladora 
exerce o poder de regular as políticas contábeis e operacionais, para a obtenção de benefícios de suas atividades 
normalmente acompanhadas de uma participação de mais do que a metade dos direitos de voto (capital votante). 
Coligadas são investimentos onde a companhia tem o poder de exercer uma influência significativa, mas em que 
não detém o controle ou o controle conjunto através da participação nas decisões financeiras e operacionais da 
Companhia. O uso do método da equivalência patrimonial é suspenso a partir da data em que a Companhia deixar 
de ter influência significativa sobre a coligada. As demonstrações contábeis das controladas e coligadas são 
incluídas nas demonstrações contábeis consolidadas a partir da data em que o controle se inicia e até a data em que 
o controle deixa de existir. f) Imobilizado: Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição 
ou construção, incluindo reavaliações procedidas em anos anteriores e os ajustes de avaliação patrimonial ao custo 
atribuído, deduzido da depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas. 
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. Quando partes de um item do 
imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (componentes principais) de 
imobilizado. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os recursos 
advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras receitas/despesas operacionais 
no resultado. Os itens do imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida 
útil econômica de cada componente. Os itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são 
instalados e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que a construção 
é finalizada e o ativo está disponível para utilização. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores 
residuais são revistos a cada encerramento de exercício e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança das 
estimativas contábeis. g) Intangível: É representado por gastos com aquisição de Softwares e registro de logomarca. 
As taxas de amortização são determinadas com base nas suas estimativas durante o período pelo qual a Companhia 
espera geração de benefícios econômicos. h) Redução ao valor recuperável de não financeiros (impairment): 
Ativos não financeiros são avaliados a cada data de balanço para identificação da recuperabilidade de ativos 
(impairment). Estes ativos financeiros são considerados ativos não recuperáveis quando existem evidências de que 
um ou mais eventos tenham ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo financeiro e que tenham impactado 
negativamente o fluxo estimado de caixa futuro do investimento. A cada encerramento do exercício, a Companhia e 
as suas controladas revisam os saldos dos ativos investimento e intangíveis, avaliando a existência de indicativos 
de que esses ativos tenham sofrido redução em seus valores de recuperação (valor em uso). Na existência de tais 
indicativos, a Administração efetua uma análise detalhada do valor recuperável para cada ativo através do cálculo 
do fluxo de caixa futuro individual descontado a valor presente, ajustando o saldo do respectivo ativo, se necessário. 
i) Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido): A Companhia apura o imposto de renda e a 
contribuição social com base no regime de Lucro real. A base de cálculo compreende o imposto de renda (“IRPJ”) e 
a contribuição social (“CSLL”). O imposto de renda é computado pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 
10% para o excedente de R$ 240 anual, enquanto a contribuição social é computada pela alíquota de 9%, 
reconhecidos pelo regime de competência. Conforme facultado pela legislação tributária, as s controladas optaram 

pelo regime de Lucro Presumido, o qual estabelece um percentual de presunção sobre as receitas tributáveis e se 
aplicam as alíquotas regulares de imposto de renda e contribuição social . O imposto de renda e contribuição social 
diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos 
ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações contábeis e são determinados usando alíquotas de 
imposto (base a legislação fiscal) promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço. j) Provisões: 
(i) Geral: Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia e suas controladas 
tenham uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um 
recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto dos 
fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto 
ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados 
no resultado. (ii) Contingências: As provisões para ações judiciais (trabalhista, civil e tributária) são reconhecidas 
quando: a Companhia e suas controladas tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de 
eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver 
sido estimado com segurança. Os passivos contingentes são avaliados pela Administração com o apoio dos 
assessores legais da Companhia e de suas controladas, onde aqueles considerados como provável o risco de 
perda, e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, são provisionados nas 
demonstrações contábeis e os de perda possível, desde que relevantes, são divulgados nas notas explicativas.  
k) Reconhecimento de receita: A receita do contrato compreende o valor inicial acordado no contrato acrescido de 
variações decorrentes de solicitações adicionais, reclamações e pagamentos de incentivos contratuais, na condição 
em que seja provável que elas resultem em receita e possam ser mensuradas de forma confiável. Tão logo o 
resultado de um contrato de construção possa ser estimado de maneira confiável, a receita do contrato é reconhecida 
no resultado na medida do estágio de conclusão do contrato. Despesas de contrato são reconhecidas quando 
incorridas, a menos que elas criem um ativo relacionado à atividade do contrato futuro. O estágio de conclusão é 
avaliado pela referência do levantamento dos trabalhos realizados. Quando o resultado de um contrato de construção 
não pode ser medido de maneira confiável, a receita do contrato é reconhecida até o limite dos custos reconhecidos 
na condição de que os custos incorridos possam ser recuperados. Perdas em um contrato são reconhecidas 
imediatamente no resultado. Receitas diferidas: O resultado das obras de curto prazo está registrado em Receitas 
Diferidas. O reconhecimento em conta de resultado é feito por ocasião do encerramento da obra. l) Contratos de 
arrendamento: Em 1º de janeiro de 2019 entrou em vigor o CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil, 
em substituição à versão anterior da referida norma (CPC 06 (R1)), estabelecendo os princípios para o 
reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de operações de arrendamento mercantil e introduzindo 
um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário 
reconhece um ativo de direito de uso, que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado, em contrapartida de 
um passivo de arrendamento, que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. A norma 
incluiu duas isenções de reconhecimento para os arrendatários: arrendamentos de ativos de baixo valor e 
arrendamentos de curto prazo (ou seja, arrendamentos com prazo de 12 meses ou menos). A Companhia e suas 
controladas não identificaram efeitos nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas nos exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 como consequência da aplicação desta norma. m) Resultado básico por 
ação: A Companhia e suas controladas efetuam os cálculos do resultado por ação utilizando o número médio 
ponderado de ações ordinárias totais em circulação, durante o período correspondente ao resultado conforme 
pronunciamento técnico CPC 41 - Resultado por Ação. O resultado básico por ação é calculado pela divisão do 
lucro/prejuízo do exercício pela média ponderada da quantidade de ações emitidas. A Companhia e suas controladas 
não possuem instrumentos com efeitos dilutivos, e, portanto, o resultado básico por ação é igual ao resultado diluído 
por ação. n) Demonstração dos Fluxos de Caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo 
método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2).
4. Caixa e Equivalente de Caixa

Consolidado Controladora
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Caixa ........................................................................................... 87 220 59 110
Depósitos bancários à vista......................................................... 101.747 135.584 51.032 75.520

Aplicações financeiras – renda fixa (i) �������������������������������������� 94.326 77.819 43.902 25.709
Outros títulos ............................................................................... 662 662 662 662

196.822 214.285 95.655 102.001
(i) As aplicações financeiras estão representadas basicamente por títulos de renda fixa (operações compromissadas, 
CDBs, e fundos de investimentos). Estas aplicações estão mantidas em instituições financeiras de primeira linha no 
país e no exterior, através da própria Companhia e de suas controladas, e apresentaram em média rentabilidade de 
105% do CDI em 31.12.2021 (95% do CDI para 31.12.2020). 
5. Contas a receber de clientes

Consolidado Controladora
Por atividade 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Locação ....................................................................................... 1.642 140 - -
Agropecuária ............................................................................... 33 621 - -
Produtos Minerais........................................................................ 2.316 1.468 - -
Construção Naval ........................................................................ 21.153 18.608 - -
Construção Civil  ......................................................................... 170.364 455.180 186.462 366.448
Outros .......................................................................................... 50.186 31.251 32.495 -
Total circulante ............................................................................ 245.694 507.268 218.957 366.448
Não circulante (a) ........................................................................ 1.042.237 1.020.583 1.041.574 1.020.493
Total ............................................................................................ 1.287.932 1.527.850 1.260.531 1.386.941

Consolidado Controladora
Por vencimento 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Vencido há mais que 180 dias .................................................... 35.947 231.048 81.289 146.147
Vencido até 180 dias ................................................................... 78.004 81.139 2.895 73.153
A vencer até 30 dias .................................................................... 98.165 145.576 102.278 147.148
A vencer de 61 a 90 dias ............................................................. - 622 - -
A vencer mais que 90 dias .......................................................... 33.578 48.883 32.495 -
Total circulante .......................................................................... 245.694 507.268 218.957 366.448
(a) Os valores apresentados em 31 de dezembro de 2021 no montante de R$ 1.042.237 (R$ 1.020.493 em 31 de 
dezembro de 2020) são representados basicamente por ações transitadas em julgado e constituídos, portanto, por 
precatórios devidamente inscritos, e execuções judiciais da CQG. Em 31 de dezembro de 2021, a Administração, 
com base em sua avaliação do risco de crédito, entende que não se faz necessária a constituição de provisão para 
perdas esperadas de crédito.
6. Estoques

Consolidado Controladora
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Almoxarifado (i) ........................................................................... 6.403 11.082 5.140 3.482
Produtos Acabados (ii) ................................................................ 35.070 31.085 - 5
Rebanho de Gado e outros ......................................................... 8.490 11.030 - -
Mercadorias para revenda........................................................... 3.808 4.153 3.808 4.153
Outros .......................................................................................... 232 191 232 -

54.003 57.541 9.180 7.640
(i) Representado por material de uso, consumo e reposição de peças.
(ii) Representado por produtos das áreas de siderurgia e mineração para venda.
7. Impostos a Compensar

Consolidado Controladora
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

IRRF a compensar (i) .................................................................. 6.293 3.570 329 1.317
IRPJ a recuperar (ii) .................................................................... 64.549 63.480 63.162 61.758
CSLL a recuperar (ii) ................................................................... 877 2.054 869 2.052
INSS a compensar (iii)................................................................. 19.196 18.767 19.196 18.503
ISS a compensar ......................................................................... 3.609 4.351 3.609 4.328
ICMS a recuperar  ....................................................................... 5.849 6.425 5.673 5.711
PIS/COFINS a compensar  ......................................................... 1.122 2.819 2 2
Reintegra – Lei 12.546/11  .......................................................... 13.387 15.104 13.387 13.387
IVA/IGV/Selo (iv) ......................................................................... 8.798 7.988 - -
IPI a recuperar ............................................................................. 1.363 312 - 10

125.043 124.870 106.227 107.068
(i) IRRF a compensar – refere-se basicamente a Imposto Renda Retido na Fonte de aplicações financeiras e de 
outras retenções. (ii) IRPJ/CSLL a recuperar – refere-se basicamente ao Imposto de Renda e Contribuição social 
retidos na fonte sobre os faturamentos da Companhia e suas controladas contra seus clientes, e o Imposto de Renda 
pago no exterior por coligada/controlada investida pela Companhia. Este último só é utilizado para compensação 
quando da adição ao Lucro Real do resultado tributável das investidas no exterior, conforme legislação vigente. (iii) 
INSS a compensar - Refere-se basicamente a retenção sobre faturamento dos encargos de previdência social. (iv) 
IVA/IGV - Refere-se basicamente a impostos locais retidos nas Sucursais/empresas no exterior.

8. Outras Contas a Receber
Consolidado Controladora

Circulante Não circulante Circulante Não circulante
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Consórcios (i) .......................................................................................................................................... 32.554 - 262.878 118.974 - - 131.331 118.974
Adiantamento a funcionário ..................................................................................................................... 15.042 14.769 - - 14.523 13.576 - -
Cauções .................................................................................................................................................. 10.056 8.880 - - 5.899 2.797 - -
Contas a receber ..................................................................................................................................... - - 28.356 30.428 - - - -
Impostos a recuperar............................................................................................................................... - - 7.738 4.099 - - - -
Créditos com parceiros (ii)....................................................................................................................... 68.964 206.873 - - - - - -
Despesas Antecipadas (iii) ...................................................................................................................... 15.785 13.538 - 6 12.858 12.032 - -
Outros créditos ........................................................................................................................................ 10.799 5.099 614 5.213 2.764 - - -

153.200 249.159 299.586 158.721 36.044 28.405 131.331 118.974
(i) Refere-se a desequilíbrio financeiro nos aportes das consorciadas no consórcio afetando o conta corrente entre as consorciadas. (ii) Refere-se a investida Queiroz Galvão International, que tem crédito com outras empresas no 
exterior. (iii) Controladora – o saldo refere-se basicamente a prêmio de seguros diversos, com prazo de vigência de 12 meses.
9. Participações em Sociedades Controladas e Coligadas: O quadro abaixo apresenta a composição do saldo do investimento em controladas, coligadas e empreendimento controlados em conjunto.
a) Composição dos investimentos em 31.12.2021:
Investimentos Particip. % 31.12.2020 Dividendos Variação cambial AAP Aporte R.E.P Provisão perda 31.12.2021
QUEIROZ GALVÃO ZCS  .................................................................................................... 25,00% 19.824 - - (45) - (46) - 19.733
QUEIROZ PETRO S/A  ........................................................................................................ 40,59% 71 - - - - (15) - 56
NEDL CONSTRUÇÕES  ...................................................................................................... 14,60% 1.134 - - 11 192 174 - 1.511
Brasil não consolidados  ................................................................................................... 21.029 - - (34) 192 113 - 21.300
CONSTRUCTORA SUR  ...................................................................................................... 33,33% 363 - (9) - - (30) - 324
INTERSUR CONCESSIONES  ............................................................................................ 33,33% 24.315 (2.588) (696) - - 17.787 - 38.818
OPERADORA SURPERU  ................................................................................................... 33,33% 12.044 (20.030) (314) - - 10.373 - 2.073
CONS. VIAL BIOCEÂNICO  ................................................................................................. 50,00% 1.002 - 79 1.440 - 3.465 - 5.986
CONS. ARTIBONITO ........................................................................................................... 70,00% - - - - - 76 - 76
RIG OIL GAS CONTRACTORS  .......................................................................................... 25,48% 3.802 - 280 303 - (604) - 3.781
Exterior não consolidados  ............................................................................................... 41.526 (22.618) (660) 1.743 - 31.067 - 51.058
Investimentos não consolidado (i) ................................................................................... 62.555 (22.618) (660) 1.709 192 31.180 - 72.358
GUARANY SIDERURGIA  ................................................................................................... 100,00% 144.793 - - (3.743) - (86.132) - 54.918
AGROP. RIO ARATAU  ........................................................................................................ 100,00% 6.777 - - - - 2.033 - 8.810
QUEIROZ MINERAÇÃO  ..................................................................................................... 100,00% 31.360 - - - - (21.058) - 10.302
FRONTIS CONSTRUÇÕES  ................................................................................................ 100,00% 257 - - - - (194) - 63
LOCAV LOCADORA  ........................................................................................................... 50,00% 18.704 - - - - 3.002 - 21.706
TRANSPORT. GUARANY  ................................................................................................... 100,00% 4.400 - - - - (678) - 3.722
QGI BRASIL S/A  ................................................................................................................. 67,55% 107.689 (5) - - - 106 - 107.790
Brasil consolidados  .......................................................................................................... 313.980 (5) - (3.743) - (102.921) - 207.311
QUEIROZ G INTERNATIONAL  ........................................................................................... 100,00% 333.432 -  24.626 - - (13.227) - 344.831
SUCURSAL PANAMÁ  ......................................................................................................... 100,00% 417 - 31 - - (70) - 378
SUCURSAL R. DOMENICANA  ........................................................................................... 100,00% 48.109 - 4.452 25.308 - (5.131) - 72.738
SUCURSAL GHANA  ........................................................................................................... 100,00% 171.496 (123.439) (2.029) 1.982 - 3.604 - 51.614
SUCURSAL ARGENTINA  ................................................................................................... 100,00% 3.093 - (376) 37.342 - (4.645) - 35.414
SUCURSAL PERU  .............................................................................................................. 100,00% 71.151 - (1.854) 2.673 - (5.380) - 66.590
SUCURSAL HONDURAS  ................................................................................................... 100,00% 85.360 (60.723) 5.404 (14.971) - (2.169) - 12.901
SUCURSAL CHILE  ............................................................................................................. 100,00% 7.762 - (805) (7) - 450 - 7.400
SUCURSAL BOLÍVIA  .......................................................................................................... 94,78% 1.017 - 77 737 - (5.758) 3.927 -
EXP HIDREL 5 DE NOVIEMBR  .......................................................................................... 100,00% 14.054 - 1.038 - - (454) - 14.638
CONSTRUCTORA RECIFE SAC  ........................................................................................ 100,00% 25.228 - (658) (1) - (19) - 24.550
QGI OIL GAS CONTRACTORS  .......................................................................................... 80,00% 84.836 (59.888) 6.266 (2.099) - (16.000) - 13.115
Exterior consolidados  ....................................................................................................... 845.955 (244.049) (36.171) 50.964 - (48.799) 3.927 644.169
Consolidados  ..................................................................................................................... 1.159.935 (244.054) (36.171) 47.221 192 (151.720) 3.927 851.480
Total do investimento ........................................................................................................ 1.222.490 (266.672) (35.511) 48.930 192 (120.540) I 3.927 923.838
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Provisão para perda em 
investimento Particip. % 31.12.2020

Variação 
cambial AAP

Provisão 
perda R.E.P 31.12.2021

 QUEBEC  ........................... 65,00% (40) - - - (579) (619)
 SUCURSAL LÍBIA .............. 100,00% (45.545) 31.376 - - - (14.169)
 QUIP S/A  ........................... 29,75% (13.029) - - - (1.596) (14.626)
 SUCURSAL BOLÍVIA ......... 94,78%  - - - (3.927) - (3.927)
 SUCURSAL VENEZUELA  100,00% (39) 38 - - - -
 SUCURSAL ANGOLA  ....... 100,00% (18.599) (4.469) 20.543 - 809 (1.715)
 SUCURSAL PARAGUAI  ... 100,00% (73) (6) 385 - (1.234) (928)
 (77.325) (26.939) - (3.927) 2.600 II (35.984)

 62.451 9.385 (123.140) I + II
b) Composição dos investimentos em 31.12.2020:

Investimentos 
Particip. 

%

Saldo 
inicial do 
exercício

Divi-
dendos/ 
Aportes

Outros 
movimentos 
(cta, ajustes 
de avaliação 
patrimonial) R.E.P

Saldo 
final do 

exercício
QUEIROZ GALVÃO ZCS  ....................... 25,00% 20.868 24  - (1.068) 19.824
QUEIROZ PETRO S/A  ........................... 40,59% 83  -  - (12) 71
NEDL CONSTRUÇÕES  ......................... 14,60% 1.130 165  - (161) 1.134
QUIP S.A. ................................................ 29,75% 4.590 - (4.590) - -
Brasil não consolidados  ......................  26.671 189 (4.590) (1.241) 21.029
CONSTRUCTORA SUR  ......................... 33,33% 157  - 29 177 363
INTERSUR CONCESSIONES  ............... 33,33% 19.726 (11.779) 3.616 12.752 24.315
OPERADORA SURPERU  ...................... 33,33% 7.252 (7.515) 1.329 10.978 12.044
CONS. VIAL BIOCEÂNICO  .................... 50,00% (1.039)  - (214) 2.255 1.002
RIG OIL GAS CONTRACTORS  ............. 25,48% 3.110  - 899 (207) 3.802
Exterior não consolidados  ..................  29.206 (19.294) 5.659 25.955 41.526
Investimentos não consolidado (i) ......  55.877 (19.105) 1.069 24.714 62.555
GUARANY SIDERURGIA  ...................... 100,00% 171.558  -  - (26.765) 144.793
AGROP. RIO ARATAU  ........................... 100,00% 6.889  -  - (112) 6.777
QUEIROZ MINERAÇÃO  ........................ 100,00% 33.120 4.332  - (6.092) 31.360
FRONTIS CONSTRUÇÕES  ................... 100,00% 113  -  - 144 257
LOCAV LOCADORA  .............................. 50,00% 17.637  -  - 1.067 18.704
TRANSPORT. GUARANY  ...................... 100,00% 6.130  -  - (1.730) 4.400
QGI BRASIL S/A  .................................... 78,12% 107.017 (35)  - 707 107.689
Brasil consolidados  .............................  342.464 4.297 0 (32.781) 313.980
QUEIROZ G INTERNATIONAL  .............. 100,00% 254.328  - 73.572 5.532 333.432
SUCURSAL PANAMÁ  ............................ 100,00% - 520 (50) (53) 417
SUCURSAL R. DOMENICANA  .............. 100,00% 26.346  - 4.657 17.106 48.109
SUCURSAL GHANA  .............................. 100,00% 46.529 37.550 14.145 73.272 171.496
SUCURSAL ARGENTINA  ...................... 100,00% 4.844  - (2.269) 518 3.093
SUCURSAL PERU  ................................. 100,00% 62.871  - 11.519 (3.239) 71.151
SUCURSAL HONDURAS  ...................... 100,00% 25.519 (33.687) 14.754 78.774 85.360
SUCURSAL CHILE  ................................ 100,00% 5.459  - 1.993 310 7.762
SUCURSAL BOLÍVIA  ............................. 94,78% - 13.686 (10.664) (2.005) 1.017
EXP HIDREL 5 DE NOVIEMBR  ............. 100,00% 15.175  - 4.390 (5.511) 14.054
SUCURSAL NICARÁGUA....................... 100,00% 679  - (679)  -  -
CCBV....................................................... 50,00% 1.037  - (1.037)  -  -
SUCURSAL ANGOLA ............................. 100,00% 66.359  - (66.359)  -  -
CONSTRUCTORA RECIFE SAC  ........... 100,00% 22.311  - 4.088 (1.171) 25.228
QGI OIL GAS CONTRACTORS  ............. 80,00% 64.823  - 18.753 1.260 84.836
Exterior consolidados  ..........................  596.280 18.069 66.813 164.793 845.955
Consolidados  ........................................  938.744 22.366 66.813 132.012 1.159.935
Total do investimento ...........................  994.621 3.261 67.882 156.726 (I) 1.222.490
Provisão para perda em investimentos
QUEBEC  ................................................ 65,00% (3)  -  - (37) (40)
SUCURSAL LÍBIA ................................... 100,00% (53.274) 28.243 (20.376) (138) (45.545)
QUIP S/A  ................................................ 29,75% -  - 4.590 (17.619) (13.029)
SUCURSAL BOLIÍVIA ............................. 94,78% (2.045)  - 2.045  -  - 
SUCURSAL COLÔMBIA ......................... 100,00% (7)  - 7  -  - 
CONSÓRCIO CORREDOR VIAL 

BIOCEÂNICO ....................................... 50,00% (1.040)  - 1.040  -  - 
SUCURSAL PANAMÁ ............................. 100,00% (38)  - 38  -  - 
SUCURSAL VENEZUELA ...................... 100,00% (214)  - 196 (21) (39)
SUCURSAL ANGOLA  ............................ 100,00% - (62.922) 62.996 (18.673) (18.599)
SUCURSAL PARAGUAI  ........................ 100,00%  - 42  - (115) (73)
Provisão para perda ..............................  (56.621) (34.637) 50.536 (36.603) (II) (77.325)
Total geral da equivalência patrimonial . 120.123 (I+II)
10. Imobilizado: Consolidado

Taxas 
Anuais de 

Depreciação

Custo de aquisição Deprecia-
ção acu-
mulada Tipo de Imobilizado

Em 
31.12.2020

Aquisição 
em 2021 

 Baixa  
em 2021 

Em 
31.12.2021 

Saldo em 
31.12.2021 

Equipamento de Campo 10 337.043 7.828 (4.554) 340.317 (329.138) 11.179
Construções Civis.......... 25 34.126 - (17) 34.109 (20.514) 13.595
Instalações .................... 25 159.354 136 (109.077) 61.978 (16.433) 33.980
Equipamento de Oficina  10 43.921 1.498 - 45.419 (41.278) 4.141
Terrenos ........................ - 49.591 253 (1564) 48.280 - 48.280
Imobilização em Curso .. 10 152 - - 152 (152) -
Veículos ......................... 20 199.889 4.054 (936) 203.007 (198.888) 4.119
Outros Imobilizados ....... 10 36.713 538 (792) 36.459 (24.833) 11.626
Pastagens, Florestas  .... - 2.232 - - 2.232 (2.232) -
Animais de Produção .... - 2.801 1.119 (526) 3.394 (2.801) 593
Máquinas, Aparelhos  .... 10 63.682 540 (20.054) 44.168 (25.224) 18.944

929.504 15.966 (137.520) 807.950 (661.493) 146.457
Taxas 

Anuais de 
Depreciação

Custo de aquisição Deprecia-
ção acu-
mulada Tipo de Imobilizado

Saldo em 
31.12.2019 

Aquisição 
em 2020 

Baixa 
 em 2020 

Em 
31.12.2020

Saldo em 
31.12.2020 

Equipamento de Campo 10 497.605 3.729 (164.291) 337.043 (324.117) 12.926
Construções Civis.......... 25 34.217 - (91) 34.126 (11.475) 22.651
Instalações .................... 25 160.714 20 (1.380) 159.354 (31.229) 128.125
Equipamento de Oficina  10 47.261 541 (3.881) 43.921 (39.472) 4.449
Terrenos ........................ - 49.591 - - .49591 - 49.591
Imobilização em Curso .. 10 168 - (16) 152 - 152
Veículos ......................... 20 293.178 1.715 (95.004) 199.889 (197.959) 1.930
Outros Imobilizados ....... 10 37.695 18 (1.000) 36.713 (11.157) 25.556
Pastagens, Florestas ..... - 2.232 - - 2.232 (2.232) -
Animais de Produção .... - 2.801 - - 2.801 (2.801) -
Máquinas, Aparelhos  .... 10 66.789 1.405 (4.512) 63.682 (22.604) 41.078

1.192.251 7.428 (270.175) 929.504 (643.046) 286.458
Controladora

Taxas 
Anuais de 

Depreciação

Custo de aquisição
Deprecia-
ção acu-
muladaTipo de Imobilizado

Em 
31.12.2020

Aquisi-
ção em 

2021

Baixa 
em 

2021 Outros
Em 

31.12.2021
Saldo em 

31.12.2021
Equipamento de Campo 10 317.605 3.425 - - 321.030 (311.970) 9.060
Construções Civis.......... 25 24.034 - (17) - 24.017 (11.387) 12.630
Instalações .................... 25 9.706 136 - - 9.842 (8.912) 930
Equipamento de Oficina 10 42.344 1.452 - - 43.796 (39.860) 3.936
Terrenos ........................ - 29.047 - - (1.673) 27.374 - 27.374
Imobilização em Curso .. 10 152 - - - 152 (152) -
Veículos ......................... 20 156.391 976 - 1.792 159.159 (157.821) 1.338
Outros Imobilizados ....... 10 5.246 226 (27) - 5.445 (5.128) 317

584.525 6.215 (44) 119 590.815 (535.230) 55.585
Taxas 

Anuais de 
Depreciação

Custo de aquisição Deprecia-
ção acu-
mulada Tipo de Imobilizado

Em 
31.12.2019

Aquisição 
em 2020 

 Baixa 
em 2020 

Em 
31.12.2020 

Saldo em 
31.12.2020 

Equipamento de Campo . 10 416.048 - (98.443) 317.605 (307.586) 10.019
Construções Civis........... 25 24.125 - (91) 24.034 (10.607) 13.427
Instalações ..................... 25 11.086 - (1.380) 9.706 (8.242) 1.464
Equipamento de Oficina . 10 45.548 386 (3.590) 42.344 (38.161) 4.183
Terrenos ......................... - 29.047 - - 29.047 - 29.047
Imobilização em Curso ... 10 168 - (16) 152 - 152
Veículos .......................... 20 184.246 9 (27.864) 156.391 (157.567) (1.176)
Outros Imobilizados ........ 10 6.212 - (966) 5.246 (4.796) 449

716.480 395 (132.350) 584.525 (526.960) 57.565
Os registros e efeitos contábeis da depreciação e amortização do intangível nos resultados dos exercícios foram 
respectivamente na controladora R$ 8.309 (R$ 12.175 em 2020) e no consolidado R$ 15.903 (R$ 32.389 em 2020).
11. Intangível: Consolidado

Custo de aquisição
Amortização 

acumuladaTipo de intangível
Custo em 

31.12.2020 Aquisição Baixa 
 Custo em 
31.12.2021 

Saldo em 
31.12.2021 

Marcas e Tecnologias ..................  31.945 - -  31.945 -  31.945 
Acervo técnico .............................. 156 - - 156 - 156
Software .......................................  10.683 64 - 10.747 (10.140) 607

 42.784 64 - 42.848 (10.140) 32.708
Custo de aquisição

Tipo de intangível
Custo em 

31.12.2019 Aquisição Baixa 
 Custo em 
31.12.2020 

Amortização 
acumulada

Saldo em 
31.12.2020

Marcas e Tecnologias ..................  31.945  -  -  31.945  -  31.945 
Acervo técnico .............................. - 156 - 156 - 156
Software .......................................  10.356  401  (74)  10.683  (9.962)  721 

 42.301  557  (74)  42.784  (9.962)  32.822 
Controladora

Custo de aquisição

Tipo de intangível
Custo em 

31.12.2020 Aquisição Baixa 
 Custo em 
31.12.2021 

Amortização 
acumulada 

Saldo em 
31.12.2021 

Marcas e Tecnologias ..................  31.945 - - 31.945 - 31.945
Software ....................................... 934 65 - 999 (485) 514

32.879 65 - 32.944 (485) 32.459
Custo de aquisição

Tipo de intangível
Custo em 

31.12.2019 Aquisição Baixa 
 Custo em 
31.12.2020 

Amortização 
acumulada 

Saldo em 
31.12.2020 

Marcas e Tecnologias .................  31.945  -  -  31.945  -  31.945 
Software ...................................... 1.008 - (74) 934 (445) 489

32.953 - (74) 32.879 (445) 32.434
12. Fornecedor

Consolidado Controladora
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Fornecedor no Brasil ................................................................... 92.786 78.421 118.022 86.020
Subempreiteiros .......................................................................... 935 1.432 - -
Fornecedor no Exterior ................................................................ 30.919 29.811 - -

124.640 109.993 118.022 86.020

13. Partes Relacionadas: a) Os mútuos com empresas ligadas, não tem prazo definido e nem remuneração 
prevista. Os saldos oriundos de mútuos e transações com empresas ligadas são:

Consolidado Controladora
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Receber Pagar Receber Pagar Receber Pagar Receber Pagar
Queiroz Galvão S.A.  ................ 20.629 - 70.032 - 20.629 - 70.032 -
Queiroz Galvão Negócios......... - (7.893) 3.281 - 269 - 250 -
Engetec Const. Montagens (i) .. - (31.653) - - - (31.653) - -
Queiroz Galvão Tec. Defesa .... - - 6.430 - - - 6.430 -
CQG Oil & Gas ......................... 44.468 - 60.386 - - - - -
CQG Off Shore  ........................ 165.751 - 126.454 - - - - -
QGI Oil & Gas........................... - - - - 16.130 - - -
QUIP S/A (iii) ............................ 53.649 - 51.810 - 53.649 - 51.810 -
Estaleiro Atlântico Sul............... 6.183 - - - 6.183 - - -
Operações com o exterior  ....... - - - - - (254.140) - (425.689)
Queiroz Petro ........................... - (8.824) - (8.824) - (8.824) - (8.824)
Queiroz Galvão Naval  ............. - - 42.753 - - - - -
Queiroz Galvão Mineração ....... - - 16.133 - 16.235 - 16.133 -
Locav ........................................ - - - - - (35.634) - (8.311)
Outras partes ligadas ............... - - 7.094 - 356 - 426 -
Subtotal ................................... 290.680 (48.370) 384.373 (8.824) 113.451 (330.251) 145.081 (442.824)

Consolidado Controladora
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

A receber ..................................................................................... 290.680 384.373 113.451 145.081
A pagar  ....................................................................................... (48.370) (8.824) (330.251) (442.824)
Total Líquido .............................................................................. 242.310 375.549 (216.800) (297.743)
b) No exercício de 2021 a Construtora Queiroz Galvão realizou as seguintes operações com partes relacionadas:

Receitas Serv. a faturar Aluguéis a pagar
Engetec Const. Montagens (i) ...................................................... (35.634) - -
Locav Locadora (ii) ....................................................................... - - (35.634)
Concessionária Rodovia dos Tamoios (iii) ................................... 466.586 18.262 -
Total ............................................................................................. 430.952 18.262 (35.634)
(i) Operações de venda entre a Companhia e a Engetec (empresa do Grupo), referente a venda de sobra de 
materiais, em contrato encerrado pela Companhia, que estão sendo aproveitados em obra iniciada pela Engetec. 
(ii) Operações de locação de equipamentos e veículos entre a Locav e a Companhia, para suprir a necessidade 
junto aos contratos. (iii) Receitas de contratos da obra de Duplicação da Rodovia dos Tamoios no litoral norte 
do Estado de São Paulo. c) Remuneração da administração: A Construtora Queiroz Galvão S.A. não possui 
Conselho de Administração, sendo a administração da Companhia exercida pela Diretoria. A Diretoria foi reeleita 
em Assembleia Geral Extraordinária de 23/03/2021. Os diretores são todos empregados da Companhia e suas 
remunerações se baseiam em contratos de trabalho, regido pelas regras da CLT.
14. Financiamentos: a) Composição em 31 de dezembro de 2021:

Consolidado Controladora 
Instituição Financeira Modalidade Encargos Circulante Não circulante Circulante Não circulante
Itaú .................................. Finame 4,83% TJLP 2.261 2.466 2.261 2.466
Banco Bradesco .............. Finame 5,75% TJLP 2.354 2.504 2.354 2.504
Caterpillar financial .......... Finame 4,75% TJLP 2.761 3.046 2.761 3.046
BNDES ............................ Finame 6,00% TJLP 2 50 - -
Itaú (ii).............................. CCB 130% CDI 33.650 112.324 33.650 112.324
Debêntures (ii) ................. Debêntures 130% CDI 114.294 381.520 114.294 381.520

155.322 501.910 155.320 501.860
b) A CQG em 2021 com a reestruturação da sua dívida, efetuou a liquidação de R$ 441.457 com terceiros através 
de dívida adquirida com a sua controladora (QG S/A), no mesmo montante. Para liquidação da dívida da CQG, a 
QG S/A utilizou todo o valor líquido a receber da CQG, mantida e registrada em partes relacionada, para aumentar 
o capital social dela. Conforme detalhado abaixo:
Saldo a receber da QG S/A 117.380
Saldo a pagar para a QG S/A (Supracitado) ............................................................................................ (441.458)
Saldo utilizado para aumento de capital (Nota 18 a)................................................................................ (324.078)
c) Composição em 31 de dezembro de 2020:

Consolidado Controladora 
Instituição Financeira Modalidade Encargos Circulante Não circulante Circulante Não circulante
Itaú ............................. Finame 4,83% TJLP 2.262 4.717 2.261 4.717
Banco Bradesco ......... Finame 5,75% TJLP 2.390 4.855 2.390 4.855
Caterpillar financial ..... Finame 4,75% TJLP 2.746 5.867 2.746 5.867
Banco Santander ........ Finame 1,48% Euro 1.035 - 1.035 -
BNDES ....................... Finame 6% TJLP 1 70 - -
Itaú (ii)......................... CCB 130% CDI - 140.358 - 140.358
Debêntures (ii) ............ Debêntures 100% a 130% CDI - 732.320 - 732.320

8.434 888.187 8.432 888.117
i) Os financiamentos das modalidades Finame têm prazo médio para pagamento de 34 meses com vencimentos 
das últimas parcelas entre 2022 e 2024. ii) As modalidades CCB e Debêntures, fizeram parte de um processo de 
reestruturação financeira do Grupo, que se consolidou em 25 de outubro de 2019. O prazo final para pagamento é 
em 2037. Em outubro de 2019 o Grupo Queiroz Galvão concretizou a reestruturação de suas dívidas financeiras. 
No processo de reestruturação a QG S/A assumiu dívidas de suas subsidiárias, alongando o prazo por 18 anos, 
considerando um ano de carência de juros e início de amortização no segundo semestre de 2021, da mesma forma 
do alongamento de suas dívidas.
Modalidade Escritura/Contrato Juros Remuneratórios 31.12.2021 31.12.2020
CCB ......................................................... Privada 130% CDI 145.973 140.358
Debêntures .............................................. Pública 130% CDI 308.597 296.795
Debêntures .............................................. Privada 130% CDI 187.218 368.579
Debêntures .............................................. Perpétua (juros) 100% CDI - 66.946

641.788 872.678
15. Obrigações Fiscais, Salários e Encargos Sociais

Consolidado Controladora
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Circu-
lante

Não cir-
culante

Circu-
lante

Não cir-
culante

Circu-
lante

Não cir-
culante

Circu-
lante

Não cir-
culante

Obrig. fiscais s/ faturamento (i)........... 17.493 - 19.681 - 17.265 - 19.623 -
Parcel. impostos/contribuições ........... 52 85 102 156 32 85 102 156
Retenções de impostos terceiros (ii) .. 8.741 - 26.214 - 8.319 - 9.554 -
Obrigações fiscais – diferido (iii)......... 1.211 33.401 328 40.315 - 33.401 - 40.315
Obrig. fiscais s/ rec. financeiras.......... 143 - 13 - 143 - 127 -
Obrig. fiscais s/ lucro .......................... 3.972 2.932 4.911 2.726 - - - -

31.611 36.418 51.259 43.197 25.759 33.486 29.406 40.471
Salários e encargos sociais ................ 22.151 - 25.162 - 18.209 - 22.804 -
Provisões trabalhistas ........................ 28.485 - 24.993 - 25.824 - 20.946 -

50.636 - 50.155 - 44.033 - 43.750 -
82.247 36.418 101.414 43.197 69.792 33.486 73.156 40.471

(i) Refere-se basicamente aos tributos federais, estaduais e municipais sobre a receita bruta. (ii) Refere-se 
basicamente aos tributos retidos sobre prestação de serviço de terceiros. (iii) Refere-se basicamente aos tributos 
PIS, COFINS e ISS, incidentes sobre a receita bruta, onde serão diferidos para o momento dos recebimentos das 
faturas (regime de caixa). Estes tributos têm origem na prestação de serviços a órgãos da administração pública.
16. Outras Contas a Pagar
Circulante Consolidado Controladora

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Credores diversos (ii) .................................................................. 75.451 44.950 23.720 44.950
Outras obrigações  ...................................................................... 5.987 43.017 229 4.985
Total ............................................................................................ 81.438 87.967 23.948 49.935
Não Circulante
Retenções contratuais (i) ............................................................ 44.513 - 42.883 29.007
Consórcio .................................................................................... 8.715 - - -
Credores diversos (iii).................................................................. 4.858 180.306 - -
Total ............................................................................................ 58.006 180.306 42.883 29.007
(i) Valores retidos de faturamento de terceiros, pela prestação de serviços com mão-de-obra, visando resguardar 
o caixa da companhia de possíveis litígios trabalhistas. (ii) Refere-se a investida Queiroz Galvão International, que 
tem débitos com outras empresas no exterior, sem cláusulas de juros e correção. O aumento do valor refere-se 
à reclassificação entre linhas, de outras obrigações para credores diversos. (iii) A redução dos valores deve-se a 
assunção de dívidas por empresas no exterior.
17. Provisão para contingências: O prazo estimado para liquidação das provisões para contingências foi baseado 
na melhor estimativa da Administração na data das demonstrações contábeis individuais e consolidadas. A 
Companhia e suas controladas estão envolvidas em processos para riscos trabalhistas, cíveis e fiscal considerados 
como prováveis de perda. Os processos trabalhistas, basicamente envolvendo ex-empregados ou empresas 
prestadoras de serviços, estão relacionados principalmente com pedidos de horas extras, intervalo intrajornada e 
insalubridade, bem como seus reflexos e respectivos encargos e quando aplicáveis, são amparados por depósitos 
judiciais. a) A Companhia e suas controladas, igualmente, estão envolvidas em processos considerados como 
prováveis de perda, devidamente contingenciados, assim demonstrados:

Consolidado Controladora
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Guarany Siderurgia  .................................................................... - 4.465 - -
CQG – Cível provável.................................................................. 13.601 46.818 13.601 46.818
CQG – Trabalhista provável ........................................................ 136.737 111.079 136.737 111.079
CQG – Fiscal provável ................................................................ 13.422 47 13.422 47

163.760 162.409 163.760 157.944
A Companhia e suas controladas são partes em outros processos para os quais a Administração, com base na 
avaliação de seus assessores legais, internos e externos, não constituiu provisão para riscos trabalhistas, tributários 
e cíveis, por entenderem que os riscos são de perda possível. Esses processos são de naturezas cíveis e trabalhistas 
e em 31 de dezembro de 2021 totalizam R$ 3.060.894 mil (R$ R$ 8.617.384 mil em 31 de dezembro de 2020).
Tipo 31.12.2021 31.12.2020
Cível  .................................................................................................................................... 2.986.055 8.396.233
Trabalhista  ........................................................................................................................... 65.531 136.815
Tributário .............................................................................................................................. 9.308 84.336
 ............................................................................................................................................. 3.060.894 8.617.384
b) Depósitos judiciais

Consolidado Controladora
Tipo 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Depósitos Judiciais - Cível  ......................................................... 40.849 41.155 40.361 41.203
 Depósitos Judiciais - Trabalhista  ............................................... 20.457 22.206 20.129 22.805
 Depósitos Judiciais - Tributário  ................................................. 6.923 6.863 6.923 6.866
 68.229 70.224 67.413 70.874
18. Patrimônio Líquido: a) Capital social: O Capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2021, 
é de R$ 2.265.248, dividido em 1.515.888.074 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal. Em 25 
de junho de 2021 a Companhia, em Assembleia Geral Extraordinária - AGE, aprovou o aumento do capital social 
no valor de R$ 324.077.879,23 (trezentos e vinte e quatro milhões setenta e sete mil oitocentos e setenta e nove 
reais e vinte e três centavos), pela sua única acionista mediante a redução de dívidas com partes relacionadas 
(conforme mencionado na Nota explicativa 14), passando o capital social da Companhia de R$ 1.941.170.129,01 
(um bilhão, novecentos e quarenta e um milhões cento e setenta mil cento e vinte e nove reais e um centavo) para 
R$ 2.265.248.008,24 (dois bilhões duzentos e sessenta e cinco milhões, duzentos e quarenta e oito mil, oito reais 
e vinte e quatro centavos) subscrito e integralizado pela acionista única Queiroz Galvão S.A. b) Dividendos: De 
acordo com o Estatuto Social, é assegurado aos acionistas da companhia um dividendo mínimo obrigatório de 3% 
do lucro líquido ajustado na forma legal. c) Reserva legal: A reserva legal é constituída mediante apropriação de 
5% do lucro líquido do exercício social, em conformidade com o artigo 193 da lei nº. 6.404/76.
d) Resultado por ação

31.12.2021 31.12.2020
Prejuízo atribuído aos acionistas controladores ......................................................... (316.271) (163.031)
Quantidade de ações ................................................................................................. 1.515.888.074 1.515.888.074
Prejuízo por ação – RS  ............................................................................................. (0,2086) (0,1075)
e) Reserva de reavaliação: O valor da reavaliação do ativo imobilizado é a diferença entre o valor líquido contábil 
do bem e o valor de mercado, com base em laudo técnico elaborado por três peritos ou entidade especializada. A 
partir de 01.01.2008, a Reserva de Reavaliação foi extinta, por força da Lei 11.638/2007. O saldo remanescente 
nesta rubrica refere-se a terrenos e à marca, os quais não sofrem os efeitos da amortização. O efeito trazido ao 
balanço consolidado da companhia tem origem na controladora (Construtora Queiroz Galvão S.A.). f) Reserva de 
Lucro a Realizar: Debêntures Perpétuas: Em 25 de maio de 2011, a Construtora Queiroz Galvão S.A. emitiu 250 
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debêntures conversíveis em ações com o Brazil XXI Fundo de Investimento em Participações (BRAZIL FIP). As 
Debêntures são da forma nominativa, escritural e serão conversíveis a qualquer tempo a partir da data de emissão 
em ações preferenciais, sem direito a voto, de emissão da Emissora (“Ações Preferenciais”). As Debêntures são 
da espécie quirografária e têm prazo de vencimento indeterminado e estão registradas na rubrica de Reserva de 
lucros – Lucros a realizar. Em 2021 o saldo de debêntures perpétuas foi liquidado com a reestruturação de dívidas 
da Companhia, conforme descrito na NE 14.
19. Receita Operacional Líquida

Consolidado Controladora
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Receitas bruta
 Receita Prestação de Serviços .................................................. 1.088.977 1.121.478 1.043.500 1.119.017
 Receita Revenda Mercadorias ................................................... 8.571 24.896 - -
 Receita Venda Produção............................................................ 33.025 62.735 - -
 Ajuste IN SRF 21/79 ................................................................... (7.472) (7.279) (7.472) (7.279)
 Abatimentos Incondicionais ........................................................ - (44) - (44)

1.123.101 1.201.786 1.036.028 1.111.694
Impostos Incidentes

(62.073) (84.280) (57.044) (81.111)
Total da receita líquida.............................................................. 1.061.028 1.117.506 978.984 1.030.583
20. Custos e Despesas Administrativas

Consolidado Controladora
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2021

a) Custos 
 Custos de Materiais .................................................................... (310.942) (284.485) (259.769) (274.841)
 Custos de Pessoal...................................................................... (303.305) (318.737) (290.878) (315.759)
 Custos c/ Serviços Prestados..................................................... (364.752) (273.731) (354.571) (266.313)
 Custos c/ Depreciação ............................................................... (11.350) (32.389) (8.202) (12.054)
 Custos gerais (i) ......................................................................... (108.134) (221.593) (126.348) (186.183)
Total ............................................................................................ (1.097.483) (1.130.797) (1.039.768) (1.055.150)
b) Despesas Administrativas
 Despesas c/ Pessoal .................................................................. (60.318) (57.157) (44.418) (44.462)
 Despesas c/ Serviços Prestados ................................................ (33.004) (35.361) (16.016) (16.068)
 Outras Despesas (iii) ................................................................. - (36.823) - (1.615)
 Despesas gerais (ii) ................................................................... (56.484) (65.017) (19.705) (21.369)
Total ............................................................................................ (149.807) (194.358) (80.139) (83.514)
(i) Os custos gerais basicamente se referem a aluguéis, utilidades, seguros e custos com equipamentos.
(ii) As despesas gerais basicamente se referem a aluguéis, utilidades e seguros dos escritórios administrativos.
(iii) Referem-se basicamente a provisão para perdas de ativos realizado nas sucursais.
21. Outros Resultados Operacionais

Consolidado Controladora
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Resultado na baixa do imobilizado (i) ......................................... 17.707 96.987 11.717 9.429
Receitas eventuais (ii) ................................................................. 44.002 42.121 33.877 34.780
Provisões para contingências(líquidas) ....................................... (93.291) (91.482) (23.055) (91.482)
Outros resultados (iii) .................................................................. 6 145.658 - -
Perda no recebimento de créditos (iv) ........................................ (88.786) - (70.237) -
 (120.362) 193.286 (47.698) (47.273)
(i) Resultado na baixa do ativo imobilizado e intangível, por venda ou perda. O resultado da venda refere-se a 
diferença entre o valor de venda e o custo líquido de aquisição do bem. (ii) Receita de venda de sucata, aluguéis, 
e outras receitas não operacionais. (iii) Valores referentes a recuperação de custos nos contratos operacionais da 
área internacional. (iv) Refere-se basicamente a contas a receber baixados para perda.
22. Resultado Financeiro, líquido

Consolidado Controladora
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Receitas Financeiras
 Rendimento aplicação financeira ............................................... 2.548 2.023 1.470 1.374
 Variação cambial ativa ............................................................... 192.995 184.011 185.087 160.288
 Variação monetária ativa ............................................................ 34.688 54.227 22.558 31.732

230.231 240.262 209.114 193.394
Despesas Financeiras
 Encargos sobre financiamentos ................................................. (45.596) (46.552) (45.596) (46.551)
 Variação cambial passiva ........................................................... (166.542) (289.750) (135.980) (257.021)
 Outras despesas financeiras ...................................................... (29.168) (15.605) (21.064) (10.066)

(241.306) (351.907) (202.640) (313.638)
Resultado financeiro líquido (11.075) (111.645) 6.474 (120.244)
23. Imposto de Renda e Contribuição social – correntes e diferidos
a) Conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social corrente no resultado:

31.12.2021 Controladora Locav QGI BR
QG  

Mineração
Empresas 

exterior Consolidado
Contribuição social ..................... (5.801) (432) (151) (158) (1.070) (7.612)
Imposto de renda........................ (16.093) (1.175) (63) (393) (4.186) (21.910)
IR/CS diferido ............................. 15.868 -   (359) 15.509
Total ........................................... (6.026) (1.607) (214) (551) (5.615) (14.013)

31.12.2020 Controladora Locav QGI BR
QG 

Mineração
Empresas 

exterior Consolidado
Contribuição social ..................... (2.032) (168) (71) (19) (95) (2.385)
Imposto de renda........................ (5.619) (444) (172) (22) (25.362) (31.619)
IR/CS diferido ............................. 1.491 - - - (1.259) 232
Total ........................................... (6.160) (612) (243) (41) (26.716) (33.772)
b) Conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social diferido - passivo:
31.12.2021 Controladora Guarany Empresas exterior Consolidado
Contribuição social ................................................ 26.966 31.946 - 58.912
Imposto de renda................................................... 74.906 11.510 1.872 88.288
Total ...................................................................... 101.872 43.456 1.872 147.200
31.12.2020 Controladora Guarany Empresas exterior consolidado
Contribuição social ................................................ 44.153 17.597 1.740 63.490
Imposto de renda................................................... 73.587 34.494 - 108.081
Total ...................................................................... 117.740 52.091 1.740 171.571
24. Gestão de Risco Financeiros: a) Considerações Gerais: As políticas de gerenciamento de risco da Companhia 
e de suas controladas foram estabelecidas para identificar e analisar os riscos, definir limites de riscos e controles 
apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas são revistos 
regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado e atividades do Grupo. As atividades da Companhia e 
de suas empresas controladas as expõem a diversos riscos financeiros: risco de liquidez, risco de crédito e exposição a 
risco de taxa de juros. A gestão de risco do Grupo concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca 
minimizar os potenciais efeitos adversos no seu desempenho financeiro. A gestão de risco é pautada pela identificação, 
mensuração e mitigação dos riscos mapeados para todos os negócios do Grupo. b) Gerenciamentos de Riscos: A 
Companhia e suas empresas controladas estão expostas: (i) a riscos de liquidez, em virtude da possibilidade de não 
ter caixa suficiente para atender suas necessidades operacionais; (ii) aos riscos de mercado, decorrentes de variações 

das taxas de juros e preços; e (iii) aos riscos de crédito, decorrentes da possibilidade de inadimplemento de suas 
contrapartes em aplicações financeiras e contas a receber. A gestão de riscos de liquidez, de mercado e de crédito 
se dá através de mecanismos de manutenção de caixa mínimo e acompanhamento do mercado financeiro, buscando 
minimizar a exposição dos ativos e passivos, de modo a proteger a rentabilidade dos contratos e o patrimônio. 
25. Programa de Compliance: Com base na evolução e eficácia de seu Programa de Compliance, a CQG conquistou 
em dezembro de 2021 a recomendação de auditores externos para a manutenção de sua Certificação ISO 37.001:2016 
– Sistema de Gestão Antissuborno. Vale lembrar que, em 2017, a CQG foi a primeira empresa de seu segmento a 
obter essa certificação. No ano passado, foi realizada a avaliação periódica da efetividade da Matriz de Riscos de 
Compliance elaborada em 2018 pela consultoria Deloitte, tendo como parâmetro o resultado obtido pelo Canal de 
Denúncias no ano de 2020 e pelo trabalho de monitoramento interno. Nesta análise, foram considerados também 
eventuais impactos ocasionados ainda em virtude da pandemia da COVID-19 e implementadas diversas ações de 
resposta aos riscos identificados. A Companhia dedicou-se, ainda, à melhoria contínua do seu Programa de Compliance, 
através da capacitação de novos Agentes de Compliance, da implementação do calendário de treinamentos e do 
Ciclo de Palestras 2021, com temas de grande relevância à efetividade do Programa, como, por exemplo “Assédio 
Moral e Sexual”, “Vieses Inconscientes”, “Ética e Integridade no Ambiente de Trabalho”, “Compliance e Integridade 
em Grandes Empresas”, apresentados por especialistas externos e que garantiram excelente adesão e avaliação 
por parte dos colaboradores. Foram realizados também outros eventos como o debate sobre Tomada de Decisão 
Ética, com apresentação de dilemas éticos em situações cotidianas e profissionais, e o 1º Encontro dos Agentes de 
Compliance, possibilitando maior sinergia e troca de experiências entre as equipes. No 4º trimestre de 2021, tivemos 
o lançamento da plataforma de treinamento de Ensino a Distância, o que permitiu amplo acesso aos colaboradores 
para realização de treinamentos em Compliance, a qualquer tempo e sempre que solicitado. Em dezembro de 2021, 
foi realizada pelo 4º ano consecutivo a Pesquisa de Percepção de Compliance, uma importante ferramenta para 
avaliar a assimilação do Programa em todos os níveis e cargos da empresa e direcionar as ações estratégicas da 
área para 2022. Vale mencionar a implementação do Programa em novos empreendimentos da CQG com destaque 
às Unidades do VLT IV, na cidade de Santos, importante obra de mobilidade urbana local, e o Ramal do Apodi, 
trecho final do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco, relevante projeto que busca proporcionar 
segurança hídrica e água de qualidade para mais de 750 mil pessoas em três estados nordestinos, contribuindo para 
o desenvolvimento social, econômico e ambiental das regiões envolvidas. Como uma das fundadoras do MISEC – 
Movimento pela Integridade do Setor de Engenharia e Construção, a CQG vem contribuindo com a disseminação 
da cultura de integridade em toda a cadeia de valor do segmento, especialmente incentivando seus fornecedores e 
parceiros de negócio a desenvolver ações voltadas à implantação ou melhoria de seus programas de Compliance, 
bem como fomentando sua associação junto ao movimento. Cumpre registrar que, no primeiro semestre de 2021, foi 
aprovada pelo Conselho de Administração da QGSA (controladora da Companhia) a revisão do Sumário de Diretrizes 
de Compliance, que contou com inovações importantes para o desenvolvimento contínuo da cultura de integridade 
e garantia da efetividade do nosso Programa, tendo sua implementação sido realizada no segundo semestre do ano 
nas políticas e procedimentos da CQG, bem como em consórcios de sua liderança. Treinamentos de reciclagem junto 
as equipes das áreas diretamente afetadas por essa revisão, também foram priorizados, buscando dessa forma, a 
disseminação das melhorias realizadas no Programa de Compliance da Companhia durante o exercício de 2021.
26. Notícias Veiculadas: a) Procedimentos sancionatórios: A Construtora Queiroz Galvão S.A. (CQG) foi objeto de 
notícias veiculadas em diversos meios de comunicação nos últimos anos, especialmente sobre investigações relativas 
à operação denominada “Lava Jato”. Em razão disto, a CQG instaurou processos de investigações internas e externas, 
visando identificar eventuais descumprimentos e/ou inobservâncias à legislação aplicável às licitações públicas, as quais, 
não produziram qualquer resultado que aponte irregularidades deste gênero. Por consequência das investigações das 
autoridades, alguns processos administrativos e judiciais foram instaurados, visando apurar eventuais irregularidades. Em 
sua maioria, os processos ainda estão em curso e a CQG vem exercendo legalmente seu direito de defesa e contribuindo 
com os esclarecimentos dos fatos. Alguns dos processos merecem o destaque abaixo: b) TCU: O Tribunal de Contas da 
União, em sessão plenária de julgamento do processo de acompanhamento de auditoria de conformidade de contratos, 
realizada em 22.03.2017, relativa ao Processo N. TC 016.991/2015-0 e apensos TC 011.765/2012-7 e TC 017.445/2016-
7, tendo como entidade fiscalizada a Eletrobrás Termonuclear S.A., proferiu acórdão, onde decidiu declarar a inidoneidade 
de 4 (quatro) das 7 (sete) empresas integrantes do consórcio contratado para construção e montagem eletromecânica 
da Usina Angra 3, dentre elas a Companhia, “para participar, por 5 (cinco) anos, de licitação na Administração Pública 
Federal.” A CQG havia interposto recurso denominado Pedido de Reexame, o qual, no entanto, fora denegado em 20 
de março de 2019, tendo sido rejeitados, ainda, embargos de declaração face a essa decisão. Assim, a Companhia 
impetrou junto ao Supremo Tribunal Federal, em 11 de junho de 2019, mandado de segurança contra a decisão do 
TCU, tendo sido o pedido liminar concedido em 8 de agosto de 2019 para manter a suspensão dos efeitos jurídicos da 
decisão do Tribunal de Contas da União até o julgamento final do mandado de segurança pelo STF. Em 30/03/2021, a 
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal julgou, de forma definitiva, o Mandado de Segurança interposto contra a 
sanção de inidoneidade aplicada pelo TCU no caso de Angra 3. Por maioria, o colegiado concedeu a ordem buscada 
no Mandado de Segurança para anular a condenação da Corte de Contas. Diante desta decisão, a sanção aplicada no 
caso de Angra não mais subsiste, garantindo à CQG a manutenção de sua plena capacidade de licitar e contratar com a 
Administração. Por sua vez, no dia 30 de maio de 2018, nos autos do processo TC 013.383/2017-5, que guarda relação 
com a licitação para as obras de implantação da Refinaria Abreu e Lima (“RNEST”) no âmbito da Petróleo Brasileiro S.A., 
o TCU declarou a inidoneidade da CQG pelo prazo de 5 (cinco) anos para participar de licitação na Administração Pública 
Federal, bem como em certames promovidos por estados e municípios cujos objetos sejam custeados mediante recursos 
federais repassados por força de instrumentos de repasses pactuados. Igualmente ao caso tratado no parágrafo acima, 
a CQG apresentou Pedido de Reexame ao TCU, recebido por este Tribunal com efeito suspensivo e ainda pendente 
de julgamento. Considerando a pendência de julgamento de recurso, a sanção não opera qualquer efeito para a CQG. 
O Tribunal se pronunciou, ainda, nos autos do processo nº 036.694/2018-5 para declarar a inidoneidade da CQG para 
participar de licitação promovida pela Administração Pública Federal pelo prazo de 3 (três) anos, bem como por entes 
estaduais ou municipais onde haja repasse de recursos federais através da formalização de instrumentos de repasse com 
a entidades públicas envolvidas nos certames. Esse processo se vincula a licitações promovidas pela Petrobras para a 
realização de obras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR). Após a rejeição de Embargos de Declaração pelo 
TCU em 30 de abril de 2019, a CQG apresentou, em 25 de junho de 2019, o chamado Pedido de Reexame, tendo sido 
deferido efeito suspensivo ao referido Pedido. Em julho de 2020, o Pedido de Reexame foi julgado desprovido pelo TCU. 
Contra essa decisão, a CQG interpôs novos Embargos de Declaração, recurso com efeito suspensivo. Em 24/02/2021, 
o TCU levou a julgamento os Embargos de Declaração apresentados pela CQG, tendo-os desprovido, encerrando o 
procedimento na seara administrativa. A partir disso, a CQG ingressou com Mandado de Segurança junto ao STF, 
requerendo liminar para a suspensão da sanção, diante das diversas ilegalidades perpetradas pela Corte de Contas. 
Em 22/03/2021, em decisão monocrática do Min. Roberto Barroso, foi concedida a liminar pleiteada para suspender 
integralmente a penalidade. O mérito do Mandado de Segurança ainda não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. 
Diante da decisão, a sanção de inidoneidade aplicada pelo TCU para o projeto REPAR não opera qualquer efeito, estando 
a CQG apta a licitar e contratar com qualquer esfera da Administração. c) CGU: A CQG foi parte requerida perante 
a Controladoria Geral da União (“CGU”) no Processo nº 00190.025830/2014-63 (“PAR”), onde sobreveio declaração 
de inidoneidade da CQG. Tal decisão adveio do Processo Administrativo de Responsabilização que foi instaurado em 
02/12/2014 com o propósito de apurar supostas condutas presumidamente ocorridas em período anterior a 2014 no 
contexto das licitações e contratos celebrados com a Petrobras. A CQG apresentou sua defesa em 25/04/2018. Porém, 
a CGU entendeu por bem rejeitar as alegações de defesa da CQG e, em janeiro de 2020, propôs a declaração de 
inidoneidade da CQG para participar de licitações promovidas pela Administração Pública, com fundamento no art. 87, IV 
da Lei n⁰ 8.666/1993. Em face desta decisão, a CQG interpôs recurso administrativo (Pedido de Reconsideração), no qual 
postulou que a decisão fosse reconsiderada tendo em vista as falhas incorridas pela Comissão na condução do processo, 
nas conclusões insertas em seu Relatório Final e apontando a prescrição administrativa. Novamente a CGU rejeitou as 
alegações da CQG. Em maio de 2020, a CQG ingressou na Justiça Federal do Distrito Federal com ação judicial contra a 
decisão da CGU, tendo obtido liminar para suspender os efeitos da decisão da CGU. A citada ação encontra-se em fase 
de instrução, sem qualquer decisão senão a informada liminar acima. A decisão da CGU, portanto, não possui eficácia e 
não gera qualquer impacto nos negócios em curso: execução dos contratos e celebração de aditivos contratuais. Assim, 
a CQG permanece apta a participar de licitações e contratar com a Administração Pública. É importante destacar que 
as atividades da Companhia não são diretamente afetadas pelas decisões supramencionadas, estando a CQG apta 
e participando regularmente de licitações. Os contratos celebrados e vigentes, inclusive com a Administração Pública, 
igualmente não sofrem qualquer descontinuidade em sua execução, nem tampouco, é atingida a capacidade de seus 
representantes legais de darem regular continuidade aos negócios e operações da Companhia.

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Construtora Queiroz Galvão 
S.A. - Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis, 
individuais e consolidadas, da Construtora Queiroz Galvão S.A. (“Companhia”), 
identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreen-
dem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demons-
trações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líqui-
do e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as corres-
pondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contá-
beis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira, individual e consolidada, da Construtora Queiroz Galvão S.A. em 31 de de-
zembro de 2021 o desempenho individual e consolidado de suas operações e os 
seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi con-
duzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação a Com-
panhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previs-
tos no Código de Ética Profissional do Contador e nas Normas profissionais emi-
tidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais res-
ponsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Incer-
teza relevante relacionada com a continuidade operacional: Chamamos a 
atenção para a Nota Explicativa no 1 e para as demonstrações contábeis, indivi-
duais e consolidadas, as quais indicam que a Companhia vem incorrendo em 
prejuízos recorrentes e apresenta prejuízos acumulados no montante de  
R$ 1.106.828 mil, no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, decorrentes de 
dificuldades encontradas nas suas operações. Esses fatores indicam e podem 
levar a existência de incerteza relevantes, que podem levantar dúvida significativa 
quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Nossa opinião 
não contém ressalva relacionada a esse assunto. Ênfases: a) Procedimentos 
Sancionatórios: Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 26 (a) às demons-
trações contábeis individuais e consolidadas, a Construtora Queiroz Galvão S.A. 
(CQG) tem sido alvo de investigações, processos administrativos e judiciais, espe-
cialmente no âmbito da operação denominada “Lava Jato”, conforme noticiado. 
No contexto dessa operação, alguns processos administrativos e judiciais foram 
instaurados, porém, até o momento, não houve qualquer decisão em tais proces-
sos que afetem a Companhia e as suas controladas e/ou seus representantes 
legais em sua capacidade de dar prosseguimento normal às atividades da Com-
panhia. Até o presente momento, ainda não há como determinar se a Companhia 
será afetada pelos resultados das referidas investigações e por quaisquer de seus 
desdobramentos e suas consequências futuras. As demonstrações contábeis in-
dividuais e consolidadas da Companhia não incluem quaisquer efeitos que pos-
sam advir desses assuntos, exceto àquelas classificadas como riscos prováveis, 
devidamente contingenciadas. Nossa opinião não está ressalvada em relação a 
esse assunto. b) Tribunal de Contas da União - TCU: Conforme mencionado na 
Nota Explicativa nº 26 (b) o TCU, em sessão plenária de julgamento do processo 
de acompanhamento de auditoria de conformidade de contratos, realizada em 
22.03.2017, tendo como entidade fiscalizada a Eletrobrás Termonuclear S.A., pro-
feriu acórdão, onde decidiu declarar a inidoneidade de 4 (quatro) das 7 (sete) 
empresas integrantes do consórcio contratado para construção e montagem ele-
tromecânica da Usina Angra 3, dentre elas a Construtora Queiroz Galvão S.A. 
(CQG), “para participar, por 5 (cinco) anos, de licitação na Administração Pública 
Federal.” A CQG havia interposto recurso denominado Pedido de Reexame, o 
qual, no entanto, fora denegado em 20 de março de 2019, tendo sido rejeitados, 
ainda, embargos de declaração face a essa decisão. Assim, a Companhia impe-
trou junto ao Supremo Tribunal Federal, em 11 de junho de 2019, mandado de 
segurança contra a decisão do TCU, tendo sido proferida liminar, em 8 de agosto 
de 2019, para suspender os efeitos da decisão do Tribunal de Contas da União até 
o julgamento final do mandado de segurança pelo STF. Em 30/03/2021, a Segun-
da Turma do Supremo Tribunal Federal julgou, de forma definitiva, o Mandado de 

Segurança. Por maioria, o colegiado concedeu a ordem buscada no Mandado de 
Segurança para anular a condenação da Corte de Contas. Diante desta decisão, 
a sanção aplicada no caso de Angra não mais subsiste, garantindo à CQG a ma-
nutenção de sua plena capacidade de licitar e contratar com a Administração. Por 
sua vez, no dia 30 de maio de 2018, nos autos do processo TC 013.383/2017-5, 
que guarda relação com a licitação para as obras de implantação da Refinaria 
Abreu e Lima (“RNEST”) no âmbito da Petróleo Brasileiro S.A., o TCU declarou a 
inidoneidade da CQG pelo prazo de 5 (cinco) anos para participar de licitação na 
Administração Pública Federal. Igualmente ao caso tratado no parágrafo acima, a 
CQG apresentou Pedido de Reexame ao TCU, recebido por este Tribunal com 
efeito suspensivo e ainda pendente de julgamento. Considerando a pendência de 
julgamento de recurso, a sanção não opera qualquer efeito para a CQG. O Tribu-
nal se pronunciou, ainda, nos autos do processo nº 036.694/2018-5 para declarar 
a inidoneidade da CQG para participar de licitação promovida pela Administração 
Pública Federal pelo prazo de 3 (três) anos. Esse processo se vincula a licitações 
promovidas pela Petrobras para a realização de obras na Refinaria Presidente 
Getúlio Vargas (REPAR). Após a rejeição de Embargos de Declaração pelo TCU 
em 30 de abril de 2019, a CQG apresentou, em 25 de junho de 2019, o chamado 
Pedido de Reexame, tendo sido deferido efeito suspensivo ao referido Pedido. Em 
julho de 2020, o Pedido de Reexame foi julgado desprovido pelo TCU. Contra 
essa decisão, a CQG interpôs novos Embargos de Declaração, recurso com efei-
to suspensivo. Em 24/02/2021, o TCU levou a julgamento os Embargos de Decla-
ração apresentados pela CQG, tendo-os desprovido, encerrando o procedimento 
na seara administrativa. A partir disso, a CQG ingressou com Mandado de Segu-
rança junto ao STF, requerendo liminar para a suspensão da sanção, diante das 
diversas ilegalidades perpetradas pela Corte de Contas. Em 22/03/2021, em deci-
são monocrática do Min. Roberto Barroso, foi concedida a liminar pleiteada para 
suspender integralmente a penalidade. O mérito do Mandado de Segurança ainda 
não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Diante da decisão, a sanção de 
inidoneidade aplicada pelo TCU para o projeto REPAR não opera qualquer efeito, 
estando a CQG apta a licitar e contratar com qualquer esfera da Administração. 
Até o presente momento, ainda não há como determinar se a Companhia será 
afetada pelos resultados dos referidos processos e por quaisquer de seus desdo-
bramentos e suas consequências futuras. As demonstrações contábeis indivi-
duais e consolidadas da Companhia não incluem quaisquer efeitos que possam 
advir desses assuntos. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse 
assunto. c) Controladoria Geral da União – CGU: Conforme mencionado na 
Nota Explicativa nº 26 (c) a Construtora Queiroz Galvão S.A. foi parte requerida 
perante a CGU no Processo nº 00190.025830/2014-63 (“PAR”), onde sobreveio 
declaração de inidoneidade da CQG. Tal decisão adveio do Processo Administra-
tivo de Responsabilização que foi instaurado em 02/12/2014 com o propósito de 
apurar “suposto cometimento de ilicitudes concernentes ao pagamento de propi-
na” presumidamente realizados pela CQG “a funcionários/dirigentes da PETRO-
BRAS, bem como do conluio entre empresas do mesmo ramo de atuação no 
contexto das licitações e contratos celebrados”, supostamente ocorridas em perío-
do anterior a 2014. A CQG apresentou sua defesa em 25/04/2018, porém a CGU 
entendeu por bem rejeitar as alegações de defesa da CQG e, em janeiro de 2020, 
propôs a declaração de inidoneidade da CQG para participar de licitações promo-
vidas pela Administração Pública, com fundamento no art. 87, IV da Lei n⁰ 
8.666/1993. Em face desta decisão, a CQG interpôs recurso administrativo (Pedi-
do de Reconsideração), no qual postulou que a decisão fosse reconsiderada. Por 
fim, em maio de 2020 a CQG ingressou na Justiça Federal do Distrito Federal com 
ação judicial contra a decisão da CGU, tendo obtido liminar para suspender os 
efeitos da decisão da CGU. Até o presente momento, ainda não há como determi-
nar se a Companhia será afetada pelos resultados dos referidos processos e por 
quaisquer de seus desdobramentos e suas consequências futuras. As demonstra-
ções contábeis individuais e consolidadas da Companhia não incluem quaisquer 
efeitos que possam advir desses assuntos. Nossa opinião não está ressalvada em 
relação a esse assunto. Responsabilidades da administração e da governan-
ça pelas demonstrações contábeis individuais e consolidadas: A administra-
ção é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emiti-
das pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles inter-

nos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demons-
trações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos rela-
cionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração preten-
da liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alter-
nativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Res-
ponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis indi-
viduais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que 
as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é 
um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorren-
tes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as deci-
sões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas bra-
sileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mante-
mos ceticismo profissional ao longo da auditoria, além disso: • identificamos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis indivi-
duais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, plane-
jamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de frau-
de é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações fal-
sas intencionais. • obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para 
a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circuns-
tâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia e suas controladas; • avaliamos a adequação 
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela Administração. • concluímos sobre a adequa-
ção do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em rela-
ção à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis indivi-
duais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições fu-
turas podem levar a Companhia a não mais se manterem em continuidade opera-
cional. • avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstra-
ções contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis indivi-
duais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • obtivemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras 
das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião 
sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Somos responsá-
veis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequen-
temente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos traba-
lhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusi-
ve as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, te-
nham sido identificadas durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2022.
Marcio Romulo Pereira - CT CRC RJ 076774-O – 7
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CNPJ: 19.699.063/0001-06MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
Relatório da Administração - Exercício Social de 2021

Senhores Acionistas, A Administração da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. (MSG), em cumpri-
mento às disposições legais e estatutárias submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração 
e as suas correspondentes Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2021, 
acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes. Mensagem da Administração: Durante o 
exercício de 2021 a Mata de Santa Genebra Transmissões S.A. - MSG consolidou o seu papel de con-
cessionária de transmissão de energia elétrica. Com todas as instalações em operação comercial plena, 
foram intensificadas as rotinas de operação e manutenção das instalações. Mesmo assim, da mesma forma 
que no ano anterior, 2021 também foi um ano de muitos desafios, porque, com as restrições e percalços 
provocados pela pandemia do Covid-19, a MSG teve que administrar grandes contingências, em especial, 
a ocorrência de queda de torres na LT 500 kV Itatiba/Bateias, provocada pela ação de vândalos. Mas 
também houve um avanço significativo ao formalizar a aquisição de um conjunto de sobressalentes para 
atendimento de todas as subestações. Além disso, em 10 de novembro de 2021, a Companhia assinou 
o instrumento particular da 3º emissão de debêntures simples da MSG, não conversíveis em ações, da 
espécie quirografária, em três séries, no montante de R$ 1.500.000.000 (um bilhão e quinhentos milhões 
de reais). O Empreendimento auferiu, no ano de 2021, receita operacional na ordem de R$ 282.110 mil, 
porém, com os descontos de indisponibilidades e penalidades, a Companhia recebeu líquido R$ 239.316 
mil. Ainda há a expectativa de ocorrerem descontos em 2022 referente a eventos de 2021 na ordem de R$ 
13.696 mil. Os Investimentos realizados na aquisição de máquinas, equipamentos, materiais, gastos am-
bientais, fundiários e na construção das instalações de Transmissão no ano de 2021, atingiram o montante 
de R$ 28.034 mil. Apesar da Pandemia do Covid-19, que assolou o mundo todo desde o ano de 2020 até a 
presente data, a companhia não identificou impactos financeiros e operacionais, todavia ressalta que segue 
monitorando potenciais impactos nos resultados. A MSG segue com o firme propósito assumido no Contrato 
de Concessão 01/2014, de 14.05.2014, em contribuir para o escoamento de energia vinda das Usinas Santo 
Antonio, Jirau, Teles Pires e Belo Monte para os Estados de São Paulo e Paraná, contribuindo assim com o 
desenvolvimento do Brasil. A Administração agradece a confiança de seus acionistas, a participação efetiva 
de fornecedores, financiadores e órgãos governamentais na implantação das instalações de transmissão 
detidas pela Companhia, destacando o empenho de seus colaboradores e do corpo técnico das empresas 
acionistas pelo trabalho desempenhado ao longo de 2021, que foi fundamental para o atingimento dos 
objetivos da Companhia. 1. Perfil da empresa: A Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. (MSG) é uma 
Concessionária de Serviço Público de Energia Elétrica que atua no setor de transmissão, cujas atividades 
são regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Constituída, em 
11.12.2013, como Sociedade Anônima de Capital Fechado, tem sede na Av. Jundiaí, 1184, 5º Andar, Anhan-
gabaú, Jundiaí-SP. A sociedade é formada pela COPEL Geração e Transmissão S.A., com sede em Curitiba, 
estado do Paraná, na Rua José Izidoro Biazetto, 158, bloco A, CNPJ/MF nº 04.370.282/0001-70, detentora 
de 50,1% das ações ordinárias, e por Furnas Centrais Elétricas S.A., com sede no município e estado do 
Rio de Janeiro, na Av. Graça Aranha, 26, lojas A e B, salas 201 a 2101, CNPJ/MF nº 23.274.194/0001-19, 
detentora de 49,9% das ações ordinárias da transmissora. Responsável pela construção, implantação, 
operação e manutenção das instalações de Transmissão integradas à Rede Básica do Sistema Interligado 
Nacional - SIN, pelo período de 30 (trinta) anos, contados da data de assinatura do Contrato de Concessão, 
cujas instalações são: • LT 500 kV Itatiba - Bateias, 414 km; • LT 500 kV Araraquara 2 – Itatiba, 222 km; • LT 
500 kV Araraquara 2 - Fernão Dias, 249 km; • SE Santa Bárbara D´Oeste 440 kV, Compensador Estático 
(-300,+300) MVAr; • SE Itatiba 500 kV, Compensador Estático (-300,+300) MVAr; • SE 500/440 kV Fernão Dias 
(9+1R) x 400 MVA; • Seccionamento da LT 500 kV Campinas-Cachoeira Paulista (FURNAS), na SE Fernão 
Dias; • Seccionamento da LT 440 kV Bom Jardim-Taubaté (CTEEP), na SE Fernão Dias. 2. Governança: A 
Companhia é administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva e seu Conselho Fiscal 
encontra-se instalado permanentemente. A Companhia conta, ainda, com o Comitê de Auditoria Estatutário, 
órgão independente, responsável por assessorar o Conselho de Administração. Conforme estabelecido no 
Estatuto Social, a Administração da MSG prevê o quantitativo de 6 (seis) Diretorias, 7 (sete) membros do 
Conselho de Administração e 3 (três) membros titulares do Conselho Fiscal. Em 31.12.2021, a Companhia 
contava com 04 (quatro) Diretores, dois dos quais acumulavam as diretorias vagas, 07 (sete) membros do 
Conselho de Administração e 03 (três) membros titulares e 01 (um) suplente do Conselho Fiscal, sendo eles:
 Conselho de Administração Indicação
 Carlos Eduardo Moscalewsky COPEL
 Caio Pompeu de Souza Brasil Neto FURNAS
 Victor Hugo Goes Ricco FURNAS
 Jairo Machado de Oliveira FURNAS
 Flávia Menegotto Battisti Independente
 Antônio Pereira dos Santos Filho Independente
 Carlos Alberto Marques da Silva Independente
 Conselho Fiscal Indicação
 Arion Rolim Pereira COPEL
 Luiz Eduardo Marques Moreira FURNAS
 Rodrigo Figueiredo Soria FURNAS
 Ricardo Vidinich Suplente
 Diretoria da Presidência José Jurhosa Júnior
 Diretoria de Meio ambiente e Fundiário José Jurhosa Júnior
 Diretoria de Administração e Compliance Larissa de Moraes Gonçalves
 Diretoria Técnica Joerlei Carvalho Alves
 Diretoria Financeira Eduardo Henrique Garcia
 Diretoria de Contratos Eduardo Henrique Garcia
3. O Empreendimento: Compreendido nos Estados de São Paulo e do Paraná, o empreendimento, que 
totaliza 890 km de linhas de transmissão, possui as seguintes instalações: • LT 500 kV Itatiba - Bateias, 
414 km; • LT 500 kV Araraquara 2 – Itatiba, 222 km; • LT 500 kV Araraquara 2 - Fernão Dias, 249 km; • SE 
Santa Bárbara D´Oeste 440 kV, Compensador Estático ((± 300) MVAr; • SE Itatiba 500 kV, Compensador 
Estático (± 300) MVAr; • SE 500/440 kV Fernão Dias (9+1R) x 400 MVA; • Seccionamento da LT 500 kV 
Campinas-Cachoeira Paulista na SE Fernão Dias; • Seccionamento da LT 440 kV Bom Jardim-Taubaté 
na SE Fernão Dias.

As receitas da MSG provem de 36 Funções de Transmissão, agrupadas em 6 (seis) grupos distintos, a saber:
Item % da RAP Descrição

RAP 1 5,16% Compensador Estático de Reativos - SE Santa Bárbara d’Oeste ± 300 MVAr;
RAP 2 4,75% Compensador Estático de Reativos SE Itatiba    ± 300 MVAr;
RAP 3 18,61% LT 500 kV Araraquara 2 – Itatiba, 222 km; 
RAP 4 33,21% LT 500 kV Itatiba – Bateias, 414 km; 

RAP 5 31,15%
LT 500 kV Araraquara 2 – Fernão Dias, 249 km e SE Fernão Dias 500/440kV, 
1.200 MVA (1º Banco de Autotransformador + Reserva); 

RAP 6 7,12% SE Fernão Dias 500/440 kV, 2.400 MVA (2º e 3º Bancos de Autotransformadores)
Em novembro/2020 a MSG alcançou a marca de 99,5% de sua Receita Anual Permitida, que hoje é da 
ordem de R$ 268,7 milhões (base julho/2021), o que coloca a MSG, no que diz respeito às receitas, entre 

as 20 maiores empresas de transmissão do Brasil, restando, apenas, a liberação de 10% relativo à RAP 
do Compensador Estático de Reativos da SE Itatiba (RAP 2), cuja liberação já está sendo conduzida junto 
ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Sob o ponto de vista técnico, destacam-se os seguintes 
equipamentos:  • Os Compensadores Estáticos de Reativos - Static Var Compensator (SVC), instalados 
nas Subestações de Itatiba e S.B.Oeste, que são os maiores já produzidos pela GE em todo mundo, am-
bos com -300/+ 300MVAr de potência. Além disso, neles foram instalados um sistema de controle inédito 
(ADC- Advanced Control System) e um novo modelo de válvulas tiristorizadas, as ATV500; • Um moderno 
Banco de Capacitores Série, com 849 MVAr, instalado na SE Bateias; • Três Bancos de Autotransforma-
dores 500/440 kV, com 1.200 MVA cada, instalados na SE Fernão Dias. No que diz respeito às Linhas de 
Transmissão, todas são em 500 kV, Circuito Simples, e totalizam uma extensão de 890 km. São também 
dotadas de Bancos de Reatores em todas as Entradas de Linhas, que, juntos, somam 600 MVAr. No que 
diz respeito às Subestações, são 5 (cinco) instalações (Ampliação das SEs Araraquara 2, Bateias, Itatiba 
e Santa Bárbara do Oeste e a Construção da SE Fernão Dias). O destaque é a Subestação Fernão Dias, 
que está situada na cidade de Atibaia, no estado de São Paulo, e integra um conjunto de instalações que 
promovem a interligação entre os Sistemas 500 kV e 440 kV, reforçando o atendimento do Estado de São 
Paulo e Rio de Janeiro. SE Fernão Dias em números: • Área do terreno – 240.000 m2; • Área energizada 
– 90.000 m2; • 3.600 MVA de capacidade de transformação. Concessionárias que atuam na SE Fernão 
Dias, além da MSG: • Furnas Centrais Elétricas S/A; • Cia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 
S/A (CTEEP); • Cantareira Transmissora de Energia S/A; • Neoenergia Atibaia S/A; • TSM – Transmissora 
Serra da Mantiqueira S/A.

Quanto às questões relacionadas ao Licenciamento Ambiental, segue breve histórico e posicionamento 
atualizado: • A Licença de Instalação (LI) 1096/2015 foi emitida em 18 de dezembro de 2015, tendo a sua 
1ª retificação em 05 de maio de 2016 e a 2ª retificação em 20 de outubro de 2016. O prazo de validade da 
LI era até 18 de dezembro de 2018 e, em 14 de agosto de 2018, foi protocolada solicitação de renovação 
da LI no IBAMA, sendo que atualmente a mesma foi substituída por quatro licenças de operação, conforme 
quadro abaixo. • Durante a implantação foram realizados os 20 Programas Ambientais previstos no Plano 
Básico Ambiental do empreendimento, tendo sido protocolados no IBAMA seis Relatórios Semestrais com 
a apresentação dos resultados alcançados durante esta fase;  • Em 07 de maio de 2021 foi protocolado 
no IBAMA o relatório final de obras, apresentando ao órgão o resumo de todas as atividades de controle 
ambiental realizadas durante a fase de instalação; • Em 14 de maio de 2021 foi protocolado no IBAMA o 
1º relatório anual de atendimento às condicionantes da Licença de Operação 1555/2020; • Em 25 de junho 
de 2021 foi protocolado no IBAMA o 1º relatório anual de atendimento às condicionantes da Licença de 
Operação 1556/2020; • Em 25 de junho de 2021 foi protocolado o 3º relatório anual de atendimento às 
condicionantes da Licença de Operação 1436/2018; • Em 25 de agosto de 2021 foi protocolado o 2º relatório 
anual de atendimento às condicionantes da Licença de Operação 1519/2019.

Licenças de Operação Válidas
Nº LO Escopo Emissão Expiração

1436/2018 Compensador Estático de Reativos da SE Santa Bárbara do Oeste 28/03/2018 27/03/2028
1519/2019 Compensador Estático de Reativos da SE Itatiba e Seccionamento 

da LT 500 kV Campinas - Cachoeira Paulista, interligado a SE 
Fernão Dias 04/06/2019 03/06/2029

1555/2020 Seccionamento da LT 440 kV Bom Jardim - Taubaté  05/03/2020 04/03/2030
1556/2020 Linhas de Transmissão 500 kV Itatiba - Bateias; Araraquara 2 - 

Fernão Dias; Araraquara 2 - Itatiba; da Subestação 500/440 kV 
Fernão Dias e das ampliações nas Subestações Itatiba, Bateias 
e Araraquara 05/03/2020 04/03/2030

4. Desempenho Operacional: As instalações da MSG estão subdivididas em subconjuntos, que foram 
agrupados em 27 (vinte e sete) unidades. O Desempenho Operacional vem sendo monitorado mensal-
mente, e os indicadores globais apontam para um índice geral de disponibilidade de 99,5% no ano de 
2021. A evolução do desempenho de cada uma das funções está registrada na tabela a seguir:

Disponibilidade por Função de Transmissão (1º semestre)
Primeiro semestre - 2021

Tipo/Função Transmissão janeiro fevereiro março abril maio junho
CE 300/-300 Mvar Santa Barbara 
 d’Oeste CE1 83,69 100,00 100,00 100,00 98,94 99,75
Módulo Geral 400 kV Santa Bárbara   
 d’Oeste CCO - 2014 - 001 100,00 100,00 100,00 100,00 99,25 100,00
CE 300/-300 Mvar Itatiba CE1 SP 85,68 100,00 100,00 99,76 98,96 100,00
LT 500 kV Itatiba/Bateias C1 SPPR 99.94 99,98 99,99 100,00 100,00 100,00
CR 525 kV 765 Mvar Bateias CR1 PR 100,00 99,92 98,22 100,00 100,00 100,00
MG Bateias/CCO 2014 - 001 - RB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MG Itatiba/CCO 2014 - 001 - RB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
RT 500 kV 90 Mvar Itatiba RT1 SP 100,00 99,93 99,99 100,00 100,00 100,00
RT 500 kV 30 Mvar Itatiba RTR2 SP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
REA RT 1 90 Mvar - 500 KV Bateias 98,33 98,80 100,00 100,00 100,00 100,00
RT 525 kV 30 Mvar Bateias RTR1 SP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
LT 500 kv Araraquara 2/Itatiba C - 1 SP 100,00 99,99 100,00 99,50 100,00 100,00
MG Araraquara 2/CCO - 2014-001-RB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
REA RT3 136 Mvar - 500 kV Araraquara 2 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,50
RTR 500 kV 24P5 Mvar - 500 kV Arara-
quara 2 RTR2 SP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
REA RT2 73,5 Mvar - 500 kV Araraquara 2 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
RTR 500 kV 45,3 Mvar Araraquara 2 RTR1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
RTR 500 kV 24P5 Mvar Itatiba RTR1 SP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
REA RT 2 73,5 Mvar - 500 kV Itatiba 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
LT 500 kV Araraquara 2/ Fernão Dias c1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,21
MG Fernão Dias 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
REA RT 1 136 Mvar Fernão Dias RTR1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
RTR 500 kV 45,3 Mvar Fernão Dias RTR1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
TR1 500/440 kV Fernão Dias 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
TR2 500/440 kV Fernão Dias 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
TR3 500/440 kV Fernão Dias 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
TRR1 500/400kV Fernão Dias 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
CE 300/-300 Mvar Santa Barbara 
 d’Oeste CE1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,94

Notas 31/12/2021 31/12/2020
Receita Operacional Líquida 20 426.573 364.070
Custo de operação 21 (60.453) (114.572)
Custo de construção (28.034) (100.187)
Serviços de terceiros (30.222) (14.070)
Outros (2.197) (315)
Lucro Bruto 366.120 249.498
Despesas/Receitas Operacionais
Pessoal (7.439) (6.252)
Materiais (24) (73)
Serviços de terceiros (4.614) (3.449)
Tributos (378) (288)
Arrendamentos (85) (602)
Depreciação 10 (370) (169)
Seguros (255) (179)
Recuperação de despesas 429 15
Compartilhamento de infraestrutura 259 –
Outras despesas operacionais (40) –
Total (12.517) (10.997)
Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras 353.603 238.501
Receitas financeiras 22 5.543 8.859
Despesas financeiras 22 (167.653) (100.805)
Resultado financeiro (162.110) (91.946)
Resultado antes do IR e da CSLL 191.493 146.555
Imposto de renda e contribuição social correntes 17 (22.524) (8.191)
Imposto de renda e contribuição social diferidas 17 (42.875) (41.370)

(65.399) (49.561)
Resultado do Exercício 126.094 96.994
Resultado do Exercício por ação - básico (expresso em R$) 0,0947 0,0748

Demonstração do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro 
(Em milhares de reais, exceto o resultado por ação)

Disponibilidade por Função de Transmissão (2º semestre)
Segundo semestre - 2021

Tipo/Função Transmissão julho agosto setembro outubro novembro dezembro
Módulo Geral 400 kV Santa Bárbara 
 d’Oeste CCO - 2014 - 001 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
CE 300/-300 Mvar Itatiba CE1 SP 100,00 100,00 88,88 100,00 100,00 99,42
LT 500 kV Itatiba/Bateias C1 SPPR 100,00 58,09 99,94 100,00 99,70 99,62
CR 525 kV 765 Mvar Bateias CR1 PR 99,25 55,68 99,49 100,00 99,70 99,25
MG Bateias/CCO 2014 - 001 - RB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MG Itatiba/CCO 2014 - 001 - RB 99,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
RT 500 kV 90 Mvar Itatiba RT1 SP 100,00 97,15 99,92 99,96 100,00 100,00
RT 500 kV 30 Mvar Itatiba RTR2 SP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
REA RT 1 90 Mvar - 500 KV Bateias 100,00 97,21 100,00 100,00 100,00 100,00
RT 525 kV 30 Mvar Bateias RTR1 SP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
LT 500 kv Araraquara 2/Itatiba C - 1 SP 100,00 99,99 98,96 99,99 100,00 100,00
MG Araraquara 2/CCO  - 2014-001-RB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
REA RT3 136 Mvar - 500 kV Araraquara 2 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
RTR 500 kV 24P5 Mvar - 500 kV
 Araraquara 2 RTR2 SP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
REA RT2 73,5 Mvar - 500 kV Araraquara 2 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
RTR 500 kV 45,3 Mvar Araraquara 2 RTR1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
RTR 500 kV 24P5 Mvar Itatiba RTR1 SP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
REA RT 2 73,5 Mvar - 500 kV Itatiba 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
LT 500 kV Araraquara 2/ Fernão Dias C1 100,00 99,99 100,00 100,00 98,96 100,00
MG Fernão Dias 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
REA RT 1 136 Mvar Fernão Dias RTR1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
RTR 500 kV 45,3 Mvar Fernão Dias RTR1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
TR1 500/440 kV Fernão Dias 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
TR2 500/440 kV Fernão Dias 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
TR3 500/440 kV Fernão Dias 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
TRR1 500/400kV Fernão Dias 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Disponibilidade - Indicadores
Média dos 

indicadores, 
por Função de 

Transmissão (%)

Média geral 
das Dispo-
nibilidades 

(%)

Diferença entre 
Média por 
Função e  

Média Geral (%)
CE 300/-300 Mvar Santa Barbara d’Oeste CE1 98,53 99,526 -0,999
Módulo Geral 400 kV Santa Bárbara d’Oeste  
 CCO - 2014 - 001 99,94 99,526 0,412
CE 300/-300 Mvar Itatiba CE1 SP 97,73 99,526 -1,801
LT 500 kV Itatiba/Bateias C1 SPPR 96,44 99,526 -3,088
CR 525 kV 765 Mvar Bateias CR1 PR 95,96 99,526 -3,567
MG Bateias/CCO 2014 - 001 - RB 100,00 99,526 0,474
MG Itatiba/CCO 2014 - 001 - RB 100,00 99,526 0,472
RT 500 kV 90 Mvar Itatiba RT1 SP 99,75 99,526 0,220
RT 500 kV 30 Mvar Itatiba RTR2 SP 100,00 99,526 0,474
REA RT 1 90 Mvar - 500 KV Bateias 99,53 99,526 0,002
RT 525 kV 30 Mvar Bateias RTR1 SP 100,00 99,526 0,474
LT 500 kv Araraquara 2/Itatiba C - 1 SP 99,87 99,526 0,343
MG Araraquara 2/CCO  - 2014-001-RB 100,00 99,526 0,474
REA RT3 136 Mvar - 500 kV Araraquara 2 99,88 99,526 0,349
RTR 500 kV 24P5 Mvar - 500 kV Araraquara 2
 RTR2 SP 100,00 99,526 0,474
REA RT2 73,5 Mvar - 500 kV Araraquara 2 100,00 99,526 0,474
RTR 500 kV 45,3 Mvar Araraquara 2 RTR1 100,00 99,526 0,474
RTR 500 kV 24P5 Mvar Itatiba RTR1 SP 100,00 99,526 0,474
REA RT 2 73,5 Mvar - 500 kV Itatiba 100,00 99,526 0,474
LT 500 kV Araraquara 2/ Fernão Dias C1 99,60 99,526 0,071
MG Fernão Dias 100,00 99,526 0,474
REA RT 1 136 Mvar Fernão Dias 100,00 99,526 0,474
RTR 500 kV 45,3 Mvar Fernão Dias RTR1 100,00 99,526 0,474
TR1 500/440 kV Fernão Dias 100,00 99,526 0,474
TR2 500/440 kV Fernão Dias 100,00 99,526 0,474
TR3 500/440 kV Fernão Dias 100,00 99,526 0,474
TRR1 500/400kV Fernão Dias 100,00 99,526 0,474
5. Práticas contábeis: As demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da 
Lei das Sociedades por Ações e com outras normas emitidas pela ANEEL, especificamente para as conces-
sionárias do setor elétrico brasileiro, quando estas não são conflitantes com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente 
elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. As práticas contábeis 
adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, 
as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados 
pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC. 6.  Indicadores Econômico-financeiros: Seguem os 
comentários da Administração sobre o desempenho econômico-financeiro da Companhia, para o período. 
6.1. Receita Operacional Liquida – ROL: Em 2021, a Mata de Santa Genebra Transmissões S.A. – MSG 
apurou uma Receita Operacional Liquida – ROL de R$ 426.573 mil, um acréscimo de 17,2%, R$ 62.503 mil 
em relação a 2020, impacto foi, principalmente, devido ao aumento do IPCA no período (9,63 % em 2021 
e 4,44% em 2020), além da Receita de Operação e Manutenção, devido a entrada em operação comercial 
do empreendimento.  6.2. Custos e despesas Operacionais: Os custos operacionais, excetuando o custo 
de construção e depreciação, totalizaram R$ 44.567 mil e, apresentaram um aumento de R$ 19.354 mil, 
76,8% superior ao registrado em 2020, impactado, principalmente, pelo aumento do custo de operação. 
6.3. Resultado do Exercício: O Resultado do exercício, totalizou R$ 126.094 mil, apresentando uma variação 
positiva de R$ 29.100 mil, um aumento de 30% em relação ao exercício anterior, que registou um lucro de 
R$ 96.994 mil. O impacto foi, principalmente, devido ao menor custo de construção, resultante da conclusão 
das obras. 6.4. EBITDA: A companhia alcançou, em 2021, um EBITDA de R$ 161.879 mil, uma margem de 
37,95%, em relação à receita liquida. Os principais montantes que impactaram o resultado de 2021 foram, a 
Receita Anual Permitida - RAP, custos de operação e manutenção, custos com folha de pagamento e outros 
serviços operacionais. 6.5. Investimento: Para o ano de 2022, foi aprovado no orçamento da companhia 
um total de investimentos no valor de R$ 52.681 mil. 6.6. Endividamento: 6.6.1. Debêntures: A Compa-
nhia deverá manter o Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) mínimo de 1,2 por 3 (três) anos 
seguidos ou 4 (quatro) anos intercalados, com base nas demonstrações financeiras auditadas, a partir de 
31 de dezembro de 2020. Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia atingiu o ICSD de 0,10, para o qual 
recebeu waiver dos debenturistas da 2ª emissão, conforme registrado em Assembleia realizada em 24 de 
setembro de 2021. O cronograma de vencimento da dívida de longo prazo, contemplando debêntures é:
Vencimento Valor
2023 48.910
2024 52.662
2025 58.924
2026 51.936
2027 a 2041 1.417.874

1.630.306
6.7. Dividendos: No exercício findo em 31.12.2021 a Companhia auferiu lucro de R$ 126.094 mil, com a 
baixa do prejuízo acumulado, no valor de R$ 11.680 mil, no exercício encerrado em 31.12.2021, propõe-
-se, após as destinações legais, uma distribuição de dividendos no valor de R$ 27.173 mil. 7. Auditores 
Independentes: Em atendimento à instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003 a MSG informa que 
não possui outros contratos com seus Auditores Independentes, PwC – PricewaterhouseCoopers Auditores 
Independentes, que não estejam relacionados com a auditoria das Demonstrações Contábeis. 8. Encer-
ramento e agradecimentos: Desde a decretação pela OMS da pandemia da COVD-19, a MSG passou a 
monitorar possíveis impactos sobre a implantação do empreendimento e sobre suas finanças. Até a presente 
data os efeitos da crise sanitária sobre a Companhia não trouxeram impactos negativos nas atividades de 
implantação, o que permitiu a conclusão do projeto dentro dos cronogramas ajustados e as finanças da 
Companhia não sofreram qualquer perda, tendo o principal indicador monitorado, a inadimplência, seguido 
dentro dos padrões verificados antes da pandemia. No mesmo sentido, justamente por não ter sofrido im-
pactos de maior gravidade, a MSG não necessitou fazer contratações de emergência, nem observou gastos 
adicionais para mitigar os efeitos da pandemia. A Administração da MSG, comprometida com a operação 
deste empreendimento na forma prevista pelo Plano de Negócios, direciona seus esforços para contribuir 
com a melhoria do sistema elétrico brasileiro e agradece a seus acionistas, fornecedores, colaboradores e 
órgãos governamentais. Jundiaí, 31 de dezembro de 2021.
 José Jurhosa Júnior Eduardo Henrique Garcia
 Diretor-Presidente/Diretor de Meio Ambiente e Fundiário Diretor Financeiro/Diretor de Contratos
 Larissa de Moraes Gonçalves Joerlei Carvalho Alves
 Diretora de Administração e Compliance Diretor Técnico

Balanço patrimonial  Exercício findo em 31 de dezembro
(em milhares de reais)

ATIVO Notas 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Caixa e equivalente de caixa 4 17.036 22.521
Títulos e valores mobiliários 5 369.992 38.650
Clientes a receber 6 21.758 23.837
Impostos a recuperar 7 15 15
Ativos de concessão 8 295.768 281.175
Fundos Vinculados 9 5.283 –
Outros ativos circulantes 267 192
Total do ativo circulante 710.119 366.390
Não Circulante
Ativos da concessão 8 2.720.238 2.512.559
Fundos Vinculados 9 15.707 39.934
Impostos a recuperar 7 21.448 11.174
Outros 63 63
Imobilizado 10 1.241 1.310
Intangível 157 75
Total do ativo não circulante 2.758.854 2.565.115
Total do Ativo 3.468.973 2.931.505
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Notas 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Fornecedores 11 4.296 6.921
Partes relacionadas 12 – 1.377
Salários e encargos sociais 825 720
Obrigações fiscais 2.347 7.247
Dividendos a pagar 19 27.173 –
Provisões contratuais 13 24.228 36.435
Empréstimos e Financiamentos 14 – 91.232
Debêntures 15 45.898 13.076
Passivo de arrendamentos 16 305 213
Outras contas a pagar 15 17.341 –
Outros passivo circulantes 1.471 1.130
Total do passivo circulante 123.884 158.351
Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos 14 – 1.021.050
Debêntures 15 1.630.306 194.938
Passivo de arrendamentos 16 877 897
Tributos diferidos 17 294.272 235.556
Provisão para contingências 18 493 493
Total do passivo não circulante 1.925.948 1.452.934
Patrimônio Líquido 19
Capital social 1.331.900 1.331.900
Reserva Legal 5.721 –
Reserva de lucros 81.520 –
Lucros/Prejuízos acumulados – (11.680)
Total do patrimônio líquido 1.419.141 1.320.220
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 3.468.973 2.931.505

Demonstração das mutações no patrimônio líquido 
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Reservas de lucros

Nota
Capital 
Social

Reserva 
Legal

Retenção 
de lucros

Lucros/(Prejuízos) 
acumulados Total

Saldos em 31/12/2019 1.253.100 – – (108.674) 1.144.426
Integralização de capital 19 78.800 – – – 78.800
Resultado do exercício – – – 96.994 96.994
Saldos em 31/12/2020 1.331.900 – – (11.680) 1.320.220
Resultado do exercício – – – 126.094 126.094
Constituição de
 reserva legal – 5.721 – (5.721) –
Destinação de dividendos
 mínimos obrigatórios 19 – – – (27.173) (27.173)
Constituição de reserva
 de lucros 19 – – 81.520 (81.520) –
Saldos em 31/12/2021 1.331.900 5.721 81.520 – 1.419.141

Demonstração do valor adicionado 
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

31/12/2021 31/12/2020
Receita
 Receita com o ativo de concessão 468.445 399.339
 Compartilhamento de infraestrutura 259 –
Insumos Adquiridos de Terceiros
 Custos de construção (28.034) (100.187)
 Materiais/Serviços de terceiros (34.860) (17.592)
 Outros (1.808) (300)
Depreciação/Amortização
 Depreciação (370) (169)
Valor Adicionado Líquido produzido pela entidade 403.632 281.091
Valor Adicionado Recebido em Transferência
 Receitas financeiras 5.543 8.859
Valor Adicionado Total a Distribuir 409.175 289.950
Distribuição do Valor Adicionado
 Pessoal
 Remuneração direta 5.646 4.661
 Benefícios 365 377
 Encargos sociais 1.428 1.214

7.439 6.252
 Impostos, taxas e contribuições
 Federais (correntes e diferidos) 104.011 82.727
 Regulatórios 3.260 2.103
 Outras taxas 378 288

107.649 85.118
 Remuneração de capitais de terceiros
 Seguros 255 179
 Arrendamentos e aluguéis 85 602
 Despesas financeiras 167.653 100.805

167.993 101.586
 Remuneração de capitais próprios
 Dividendos mínimos obrigatórios 27.173 –
 Compensação de prejuízos 11.680 96.994
 Reservas de lucro 87.241 –
Total 409.175 289.950

Demonstração do resultado abrangente 
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

31/12/2021 31/12/2020
Resultado do exercício 126.094 96.994
Outros resultados abrangentes – –
Total dos resultados abrangentes do exercício 126.094 96.994

Demonstração dos fluxos de caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Notas 31/12/2021 31/12/2020
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social 191.493 146.555
Ajuste de itens que não causaram impacto no caixa
Rendimentos sobre ativo de concessão 8 (504.390) (333.846)
(–) Revisão de premissas 8 20.210 39.107
Ajuste da RAP 20 48.513 –
Encargos s/arrendamento 16 63 –
Provisões contratuais 22.311 36.435
Provisão para contrato oneroso – (19.896)
Provisão de indisponibilidade da linha 8 13.696 –
PIS e COFINS diferidos 17 15.841 17.343
Depreciação 10 370 169
Recuperação de despesas – (15)
Baixa de equipamentos 10 41 –
Recuperação de despesas (15) –
Amortização custo de captação das debêntures 15 2.024 1.726
Juros sobre debêntures 15 45.467 20.838
Amortização custo de captação do empréstimo 14 18.176 1.453
Juros sobre empréstimos 14 96.786 76.644

(29.414) (13.487)
(Aumento)/Redução nos ativos operacionais (8.977) (22.876)
Impostos a recuperar (10.981) 88
Clientes a receber 2.079 (23.062)
Outros ativos circulantes (75) 98
Aumento/(Redução) nos passivos operacionais (28.175) (2.604)
Fornecedores (2.625) (6.873)
Obrigações fiscais 9.690 2.647
Provisões Contratuais 13 (34.518) –
Salários e encargos 105 226
Arrendamentos 16 9 (101)
Partes relacionadas 12 (1.377) 522
Outros passivos circulantes 341 975
Caixa aplicado nas atividades operacionais (66.766) (38.967)
Restituição de IRPJ e CSLL 707 –
Amortização doativo de concessão 8 246.173 187.634
Pagamento de IRPJ e CSLL (37.099) (4.501)
Pagamento de juros debêntures 15 (11.325) (5.717)
Pagamento de juros empréstimo 14 (74.943) (39.002)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 56.747 99.447
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Títulos e valores mobiliários 5 (331.342) 9.108
Aquisição de imobilizado 10 (342) (102)
Aquisição de intangível (82) –
Adição ao ativo de concessão 8 (46.474) (121.172)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (378.240) (112.166)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital 19 – 78.800
Fundos Vinculados 9 18.944 (6.820)
Custo de captação das debêntures 15 (35.648) –
Amortização de debêntures 15 (14.987) (11.599)
Captação de debêntures 15 1.500.000 –
Amortização de empréstimos 14 (1.152.301) (25.778)
Caixa Líquido gerado pelas atividades de financiamento 316.008 34.603
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente de caixa (5.485) 21.884
Início do exercício 22.521 637
Final do exercício 17.036 22.521
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa (5.485) 21.884

Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais exceto quando especificado)
1. Informações gerais: A Mata de Santa Genebra Transmissão S.A (“MSG” ou “Companhia”) é uma 
Concessionária de Serviço Público de Energia Elétrica que atua no setor de transmissão, cujas atividades 
são regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Constituída em 
11/12/2013, como Sociedade Anônima de Capital Fechado, é formada pelas empresas Copel Geração e 
Transmissão S.A. (50,1%) e por Furnas Centrais Elétricas S.A. (49,9%), é responsável pela construção, 
implantação, operação e manutenção das instalações de Transmissão integradas à Rede Básica do 
Sistema Interligado Nacional – SIN, pelo período de 30 (trinta) anos, contados da data de assinatura do 
Contrato de Concessão 01/2014 - ANEEL. Da Concessão: A Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. 
arrematou o Lote A do leilão nº. 07/2013 ANEEL realizado em novembro de 2013. O escopo desse leilão 
foi composto pelas seguintes instalações nos estados de São Paulo e Paraná: (a) LT 500kV Itatiba – 
Bateias, 399 km; (b) LT 500kV Araraquara 2 – Itatiba, 207 km; (c) LT 500kV Araraquara 2 – Fernão Dias, 
241 km; (d) SE Santa Bárbara D'Oeste 440 kV, Compensador Estático (-300, +300) Mvar; (e) SE Itatiba 
500 kV, Compensador Estático (-300, +300) Mvar; e (f) SE 500/440 kV Fernão Dias (9+1R) X 400 MVA. 
O Aviso de Homologação e Adjudicação do Leilão Nº 7/2013-ANEEL, foi publicado no Diário Oficial da 
União em 24/03/2013. O Contrato de Concessão nº 01/2014 foi assinado em 14/05/2014 com a ANEEL, 
pelo prazo de 30 anos, e previa a entrada em operação comercial em 42 meses após a sua celebração, 
com exceção dos 2º e 3º bancos de autotransformadores da SE Fernão Dias, cujo prazo deveria ter sido 
de 48 meses. Todas as instalações já entraram em operação comercial:

RAP LT/SE %
 Entrada em 

operação
RAP 1 Compensador Estático de Reativos – CER da SE Santa Bárbara D’Oeste 100% 05/2019
RAP 2 Compensador Estático de Reativos – CER da SE Itatiba 100% 03/2020
RAP 3 LT 500 kV Araraquara 2 – Itatiba 100% 04/2020
RAP 4 LT Itatiba – Bateias 500 kV 100% 03/2020

RAP 5
LT 500 Kv Araraquara 2 – Fernão Dias, 249 Km e SE Fernão Dias 
500/440Kv, 1.200 MVA (1º Banco de Autotransformador + Reserva)

10%
60%

02/2020
05/2020

30% 11/2020
RAP 6 SE Fernão Dias 500/440 Kv, 2.400 MVA (2º e 3º Bancos de Autotransformadores) 100% 11/2020

Embora todas as instalações já entraram em operação comercial, ao longo de 2021 ainda foram aufe-
ridos alguns custos residuais da obra (nota 3.11). A Companhia recebeu as seguintes parcelas da RAP 
(receita anual permitida) no período findo em 31 de dezembro de 2021: Receitas recebidas: As receitas 
de transmissão de energia faturadas em 2021 estão discriminadas abaixo: 

Competência Vencimentos RAP (–) Ajustes da RAP  Receita Liquida
jan/21 (a) 15/02 - 25/02 - 05/03 22.359 (5.658) 16.701
fev/21 (b) 15/03 - 25/03 - 05/04 22.836 (2.523) 20.313
mar/21 (c) 15/04 - 25/04 - 05/05 22.836 (3.200) 19.636
abr/21 (c) 15/05 - 25/05 - 05/06 22.834 (2.646) 20.188
mai/21 (c) 15/06 - 25/06 - 05/06 22.838 (2.236) 20.602
Jun/21(c) 15/07 - 25/07 - 05/07 22.835 (2.166) 20.669
Jul/21(d) 15/08 - 25/08 - 05/09 24.262 (3.725) 20.537
Ago/21(e) 15/09 - 25/09 - 05/10 24.262 (3.839) 20.423
Set/21(f) 15/10 - 25/10 - 05/11 24.262 (6.617) 17.645
Out/21 (g) 15/11 - 25/11 - 05/12 24.262 (3.144) 21.118
Nov/21 (h) 15/12 - 25/12 - 05/01 24.262 (1.924) 22.338
Dez/21 (i) 15/01 - 25/01 - 05/02 24.262 (5.116) 19.146
Total  282.110 (42.794) 239.316
a) Dedução, na ordem de R$ 2.000, referentes a indisponibilidades de equipamentos por atraso na entrada 
em operação do empreendimento e ajustes de ciclos anteriores, calculados pela Operador Nacional do 
Sistema Elétrico, referente ao desligamento não programado, da LT 500 kV Itatiba/Bateias, em 27/10/2020. 
A informação referente ao desconto, no valor de R$ 3.600, foi recebida pela MSG em fevereiro de 2021.
b) Dedução, na ordem de R$ 2.000, referentes a indisponibilidades de equipamentos por atraso na 
entrada em operação do empreendimento e ajustes de ciclos anteriores, calculados pela Operador Na-
cional do Sistema Elétrico, referente ao desligamento não programado, da LT 500 kV Itatiba/Bateias, em 
27/10/2020. A informação referente ao desconto, no valor de R$ 3.500, foi recebida pela MSG em março 
de 2021. Além dos descontos, também foi recebido um crédito referente a ajustes de RBL (instalações 

de transmissão integrantes da rede básica), no valor de R$ 3.027. c) Deduções referentes a indispo-
nibilidades de equipamentos por atraso na entrada em operação do empreendimento. d) Dedução, na 
ordem de R$ 1.800, referente a indisponibilidades de equipamentos por atraso na entrada em operação 
do empreendimento e no período. Além de ajustes de ciclos anteriores e TLP não devido, calculados 
pela Operador Nacional do Sistema Elétrico, referente ao ciclo anterior, na ordem de R$ 1.500, os quais 
estão em questionamento junto a ANEEL. e) Dedução, na ordem de R$ 2.000, referente a antecipação, 
indisponibilidades de equipamentos por atraso na entrada em operação do empreendimento e no período. 
Além de ajustes de ciclos anteriores e TLP não devido, calculados pela Operador Nacional do Sistema 
Elétrico, referente ao ciclo anterior, na ordem de R$ 1.500, os quais estão em questionamento junto a 
ANEEL. f) Dedução, na ordem de R$ 4.000, referente a antecipação, indisponibilidades de equipamentos 
por atraso na entrada em operação do empreendimento e no período, devido ao desligamento da LT 
Araraquara/Fernão Dias, em função da queda de balão na linha. Além de ajustes de ciclos anteriores e 
TLP não devido, calculados pela Operador Nacional do Sistema Elétrico, referente ao ciclo anterior, na 
ordem de R$ 1.500, os quais estão em questionamento junto a ANEEL. g) Dedução, na ordem de R$ 2.100 
referente a indisponibilidades de equipamentos por atraso na entrada em operação do empreendimento 
e no período, devido ao desligamento para manutenção programada no Compensador Estático de 
Itatiba. Além de ajustes de ciclos anteriores e TLP não devido, calculados pela Operador Nacional do 
Sistema Elétrico, referente ao ciclo anterior, na ordem de R$ 1.000, os quais estão em questionamento 
junto a ANEEL. h) Dedução, na ordem de R$ 1.000, referente a indisponibilidades de equipamentos por 
atraso na entrada em operação do empreendimento e no período, devido a manutenções programadas. 
Além de ajustes de ciclos anteriores e TLP não devido, calculados pela Operador Nacional do Sistema 
Elétrico, referente ao ciclo anterior, na ordem de R$ 1.000, os quais estão em questionamento junto a 
ANEEL. i) Dedução, na ordem de R$ 3.900, referente a indisponibilidades de equipamentos por atraso 
na entrada em operação do empreendimento e no período, devido ao desligamento da LT Itatiba/Bateias, 
em função da queda de torres e outras manutenções programadas. Além de ajustes de ciclos anteriores 
e TLP não devido, calculados pela Operador Nacional do Sistema Elétrico, referente ao ciclo anterior, na 
ordem de R$ 1.000, os quais estão em questionamento junto a ANEEL. Provisão de indisponibilidades 
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da linha: Ao longo de 2021 ocorreram eventos que reduzem a receita a ser recebida pela Companhia, 
porém seu efeito caixa ocorrerá somente em 2022, sendo assim os valores descriminados abaixo foram 
provisionados dentro da competência:
Competência (–) Ajustes da RAP
Ago/21 (a) (10.000)
Dez/21 (a) (1.456)
Dez/21 (a) 3.272
Dez/21 (b) (5.512)
Total (13.696)
a) PV referente ao desligamento da linha, em função da queda de torres, está estimado em R$ 11.456, 
sendo que 3.272 já foi descontado da RAP de dezembro/2021. b) Parcela de ajuste de ciclo anterior, a 
qual será descontada uma parcela mensalmente até junho/2022. Além destes valores, a Companhia 
recebe mensalmente, mediante disponibilização das certidões negativas, o repasse do CDE – Câmara 
de Desenvolvimento Energético, referente aos descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos 
usuários do serviço público de transmissão de energia elétrica às concessionárias de transmissão, previsto 
no despacho 1844/2017. No exercício findo em 31/12/2021 a Companhia recebeu o montante de R$ 
6.857, totalizando assim juntamente com a RAP um total de R$ 246.173 de receitas recebidas. Obs.: Nos 
valores acima estão incluídos o PIS/PASEP e COFINS. Atrasos do empreendimento: Com a postergação 
das datas de entrada em operação comercial e consequentemente o atraso das parcelas que compõem 
a RAP do empreendimento, ressalta registrar a Nota nº 0463/2018 – SCT – ANEEL, apontada no termo 
de liberação parcial da Cantareira Transmissora de Energia S/A na qual a ANEEL propôs descontar da 
MSG a RAP que deixou de ser recebida pela Cantareira no período de 03/03/2018 até o encerramento 
da pendência impeditiva de terceiros, limitada a 10% da RAP da MSG, conforme Processo 
48500.002550/2018, com o valor estimado de R$ 220.000, no qual foi emitido o Despacho ANEEL 
168/2019. A MSG protocolou pedido de reconsideração em função desta decisão, tendo a ANEEL publicado 
o Despacho 446/2019 suspendendo os efeitos do Despacho recorrido. Posteriormente, a Diretoria decidiu, 
por meio do Despacho 796/2020 da ANEEL, de 24/03/2020, dar provimento ao Pedido de Reconsideração 
interposto pela MSG, reconhecendo como nulos e sem efeitos todos os atos posteriores à Nota Técnica 
nº 0463/2018. Não foi registrada provisão referente a este processo, em virtude de sua probabilidade de 
perda ser “Possível”. Sobre a postergação das datas do empreendimento, cabendo ressaltar ainda que 
a MSG interpôs Requerimento Administrativo com pedido de medida cautelar em 17/08/2018 perante à 
ANEEL com objetivo de reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo atraso no cronograma 
face a ocorrência de fatos não imputáveis à MSG, a oponibilidade de quaisquer imputação de multa ou 
inadimplência, execução e garantias, penalidades em geral e restrição de direitos, conforme consta no 
Processo nº 48500.004578/2018. Neste sentido, a ANEEL proferiu Despacho 741/2019 negando o pedido 
de medida cautelar, por entender não tramitar na ANEEL nenhum procedimento que possa trazer prejuízo 
para a MSG. Posteriormente, a Diretoria decidiu, por meio do Despacho 3.323/2020, de 24/11/2020, negar 
provimento ao Requerimento Administrativo, havendo a MSG interposto Pedido de Reconsideração contra 
essa decisão (recurso esse ainda pendente de julgamento). Aderente a esta questão, a ANEEL em 
02/08/2018 comunicou a MSG da expectativa de ocorrência de sinistro no valor de R$ 78.000 de respon-
sabilidade da J. Malucelli, tendo a ANEEL como segurada e a MSG como tomadora constituindo a garantia 
de fiel cumprimento do Contrato de Concessão, tudo informado mediante Ofício 740/2018. Tal questão 
está sendo processada nos Autos 48500.006277/2018, com valor estimado de R$ 150.000, no qual a 
MSG apresentou manifestação prévia. Observe-se que a execução da garantia dependerá não somente 
de hipotética imposição de penalidade (de multa), como também de eventual inadimplemento da pena-
lidade (de multa). Em decorrência do estágio atual dos processos referidos acima e avaliação da Com-
panhia, respaldada na opinião de seus assessores legais, não foi registrada provisão referente a tais 
processos, que são considerados de perda possível, porém os atrasos afetaram as estimativas do ativo 
de contrato. Parcela de ajuste da RAP: No terceiro trimestre de 2021, no ofício da ANEEL 19/2021 re-
ferente ao ciclo da RAP de 2021/2022, foi informado uma “PA – Parcela de ajuste do ciclo anterior” no 
montante de R$ 47.727, porém a administração não concordou com este valor apurado. Sendo assim foi 
aberto um processo junto à ANEEL evidenciando o cálculo correto e solicitando o ajuste deste valor 
apresentado.  Ao final do exercício foi determinado que o desconto total seria de R$ 12.132, sendo que 
deste valor R$ 6.620 já foram descontados em 2021 e R$ 5.512 estão provisionados, a serem descontados 
no primeiro semestre de 2022. Pandemia Covid-19: Desde a decretação pela OMS da pandemia da 
COVID-19, a MSG passou a monitorar possíveis impactos sobre a implantação do empreendimento e 
sobre suas finanças. Até a presente data os efeitos da crise sanitária sobre a Companhia não trouxeram 
impactos negativos nas atividades de implantação, o que permitiu a conclusão do projeto dentro dos 
cronogramas ajustados e as finanças da Companhia não sofreram qualquer perda, tendo o principal in-
dicador monitorado, a inadimplência, seguido dentro dos padrões verificados antes da pandemia. No 
mesmo sentido, justamente por não ter sofrido impactos de maior gravidade, a MSG não necessitou fazer 
contratações de emergência, nem observou gastos adicionais para mitigar efeitos da pandemia. 2. Base 
de preparação e apresentação: As demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas e estão 
sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as dis-
posições da Lei das Sociedades por Ações e com outras normas emitidas pela ANEEL, especificamente 
para as concessionárias do setor elétrico brasileiro, quando estas não são conflitantes com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua 
gestão. As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, 
exceto para os instrumentos financeiros que são mensurados ao valor justo. A preparação das demons-
trações financeiras exige que a Administração faça julgamentos e adotem estimativas e premissas que 
afetam a aplicação de políticas contábeis, conforme detalhado na nota 3.12. Por definição, as estimativas 
contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. Desta forma, a Adminis-
tração revisa suas estimativas anualmente. As demonstrações financeiras da Companhia para o exercício 
findo em 31/12/2021, foram autorizadas pela Diretoria em 09/02/2022 e aprovadas pelo Conselho de 
Administração em 18/02/2022, após manifestação favorável do Comitê de Auditoria Estatutário da MSG. 
2.1 Moeda funcional e de apresentação: Estas demonstrações financeiras estão sendo apresentadas 
em Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas 
em Reais (R$) foram arredondadas para milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 
2.2 Demonstração do valor adicionado: A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), 
é requerida pela legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 
a companhias abertas. A DVA foi preparada de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento 
Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Essa demonstração está apresentada como 
informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das demonstrações financeiras. 3. Práticas contábeis: 
As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia estão descritas a seguir: 3.1 Apuração do 
resultado: O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência 
do exercício. 3.2 Receita de Construção: Reconhecimento de receita de construção, conforme CPC 47 
(Receita de Contrato com o Cliente), tendo por base a parcela da RAP destinada ao investimento do 
ativo, que considera a margem de construção de acordo com as projeções iniciais do projeto. Toda a 
margem de construção é reconhecida durante a obra e variações positivas ou negativas do custo de 
construção são alocadas imediatamente ao resultado, no momento que incorridas. A taxa definida para 
o valor presente líquido da margem de construção (e de operação) é definida no momento inicial do 
projeto e não sofre alterações posteriores, sendo apurada de acordo com o risco de crédito do cliente e 
prazo de financiamento. 3.3 Receita de operação e manutenção: Reconhecimento da receita de operação 
e manutenção decorrente dos custos incorridos e necessários para cumprir obrigações de performance 
de operação e manutenção previstas em contrato de concessão, após o término da fase de construção. 
3.4 Receita relacionada aos ativos de transmissão de energia elétrica: Diante das mudanças ocorridas 
referentes à nova norma de Receitas CPC 47 surgiu a necessidade de revisitar o tratamento adotado 
referente à receita advinda dos contratos de concessão referentes a transmissão de energia elétrica. Um 
ativo de contrato é o direito à contraprestação em troca de bens ou serviços transferidos ao cliente. Se 
a Companhia desempenhar suas atividades transferindo bens ou serviços ao cliente antes que este pague 
a contraprestação ou antes que o pagamento seja devido, é reconhecido um ativo de contrato pela 
contraprestação adquirida, que é condicional. 3.5 Receita de juros: A receita de juros é reconhecida 
quando for provável que os benefícios econômicos futuros deverão fluir para a Companhia e o valor da 
receita possa ser mensurado com confiabilidade. A receita de juros é reconhecida pelo método linear 
com base no tempo e na taxa de juros efetiva sobre o montante do principal em aberto, sendo a taxa de 
juros efetiva aquela que desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados durante a 
concessão em relação ao valor contábil líquido inicial deste ativo. 3.6 Instrumentos financeiros: Os 
instrumentos financeiros são reconhecidos a partir da data em que a Companhia se torna parte das 
disposições contratuais dos instrumentos financeiros. Quando reconhecidos, são inicialmente registrados 
ao seu valor justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição 
ou emissão, exceto no caso de ativos e passivos financeiros classificados na categoria ao valor justo por 
meio do resultado, onde tais custos são diretamente lançados no resultado do exercício. Sua mensuração 
subsequente ocorre a cada data de balanço de acordo com as regras estabelecidas para cada tipo de 
classificação de ativos e passivos financeiros. a) Ativos financeiros: Os principais ativos financeiros re-
conhecidos pela Companhia são: caixa e equivalentes de caixa, clientes a receber, títulos e valores 
mobiliários e ativo financeiro da concessão. b) Passivos financeiros: Os principais passivos financeiros 
reconhecidos pela Companhia são referentes à emissão de debêntures, empréstimos de longo prazo 
com o BNDES e demais contas a pagar. Estes passivos financeiros não são usualmente negociados 
antes do vencimento. Após reconhecimento inicial são mensurados pelo custo amortizado pelo método 
da taxa efetiva de juros. Os juros e atualização monetária, quando aplicáveis, são reconhecidos no re-
sultado quando incorridos. c) Desreconhecimento (baixa) dos ativos e passivos financeiros: Um ativo 
financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos finan-
ceiros semelhantes) é baixado quando os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expirarem. Um 
passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revogada, cancelada ou expirar. Quando um passivo 
financeiro existente for substituído por outro do mesmo mutuante com termos substancialmente diferentes, 
ou os termos de um passivo existente forem significativamente alterados, essa substituição ou alteração 
é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos 
correspondentes valores contábeis reconhecida na demonstração do resultado. 3.7 Caixa e equivalentes 
de caixa: Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A Companhia considera equivalentes de caixa as 
aplicações financeiras de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita 
a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se 
qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou 
menos, a contar da data de contratação. 3.8 Outros ativos e passivos: Um ativo é reconhecido no 
balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Com-
panhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço 
quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, 
sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas 
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados 
como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. 
Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. 3.9 Tributação: A receita será recebida pela 
prestação de serviço de transmissão e estará sujeita aos seguintes impostos, taxas e contribuições: 
• Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Programa de Integração Social 
(PIS), alíquotas de 7,6% e 1,65%; • Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica (TFSEE) mensal 
fixada pelos Despachos emitidos no início de cada ano pela ANEEL. • Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), 
aliquota de 1% da receita operacional liquida (ROL). Esses encargos são apresentados como deduções 
da receita de uso do sistema de transmissão na demonstração do resultado. A tributação sobre o lucro 
compreende o imposto de renda e a contribuição social. O imposto de renda é computado sobre o lucro 
tributável na alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem R$ 240.000 
no período de 12 meses, enquanto que contribuição social é calculada à alíquota de 9% sobre o lucro 
tributável reconhecido pelo regime de competência, portanto as inclusões ao lucro contábil de despesas, 
temporariamente não dedutíveis, ou exclusões de receitas, temporariamente não tributáveis, consideradas 
para apuração do lucro tributável corrente geram créditos ou débitos tributários diferidos. As antecipações 
ou valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo 
com a previsão de sua realização. 3.10 Ativo de contrato de concessão: A Companhia aplica um modelo 
de cinco etapas, sendo elas, identificação do contrato, identificação das obrigações de desempenho, 
determinação do preço da transação, alocação do preço de transação e reconhecimento da receita, para 
determinar quando reconhecer a receita, e por qual valor. O modelo, específica que a receita deve ser 
reconhecida quando (ou conforme) uma entidade transfere o controle de bens ou serviços para os clientes, 
pelo valor que a entidade espera ter direito a receber. Dependendo se determinados critérios são cum-
pridos, a receita é reconhecida: • Com o passar do tempo, de uma forma a refletir o desempenho da 
entidade da melhor maneira possível; ou • Em um determinado momento, quando o controle do bem ou 
serviço é transferido para o cliente. A norma determina que a Companhia só pode contabilizar os efeitos 
de um contrato com um cliente quando for provável que receberá a contraprestação à qual terá direito 
em troca dos bens ou serviços que serão transferidos. Esse desconto na RAP – Receita Anual Permitida 
influencia no cálculo da taxa implícita, calculada na adoção do CPC 47 e fixada desde então. A Adminis-
tração da MSG estipulou um percentual de 0,6% de desconto anual da parcela variável. Os procedimentos 
adotados foram os seguintes: a) Análise da documentação e planilha de cálculo adotadas; b) Alinhamento 
do modelo com as acionistas; c) Definição da previsão de desconto da PV; d) Ajuste da planilha e cálculo 
retroativo, utilizando as estimativas de 2017, 2018 e 2019; e) Lançamentos contábeis; Ao efetuar estes 
ajustes, a Companhia analisou também que a taxa implícita poderia ser ajustada, para melhor adequação 
das premissas, visto que os critérios de rateio dos custos mudaram. Antes os custos estavam proporcionais 
ao valor da RAP e em 2019 a Administração da MSG definiu novos percentuais de rateio, conforme os 
contratos de construção da obra. A nova taxa implícita e critérios de rateio ficaram determinados desta 
forma: 

LT01 LT02 LT03 LT04.1 LT04.2 LT04.3 LT05 LT06
Taxa implícita RAP 3 RAP 2 RAP 1 RAP 5 RAP 5 RAP 5 RAP 4 RAP 6
Antiga 8,36% 8,36% 8,36% 8,36% 8,36% 8,36% 8,36% 7,93%
Atual (PV e novo critério de
 rateio dos custos) 8,81% 5,71% 6,42% 9,23% 9,23% 9,23% 6,77% 23,89%

LT01 LT02 LT03 LT04.1 LT04.2 LT04.3 LT05 LT06
Percentuais de custos RAP 3 RAP 2 RAP 1 RAP 5 RAP 5 RAP 5 RAP 4 RAP 6
Antigo - proporcional a RAP 18,61% 4,75% 5,16% 31,15% 31,15% 31,15% 33,21% 7,12%
Atual proporcional aos
 contratos 17,70% 6,31% 6,31% 28,46% 28,46% 28,46% 39,02% 2,20%
Em 2021 não foram identificadas mudanças relevantes que necessitassem de revisão na taxa implícita da 
Companhia, mantendo assim as taxas determinadas em 2020. 3.11 Distribuição de dividendos: A política 
de reconhecimento contábil de dividendos está em consonância com as normas previstas no CPC 25 e 
ICPC 08, as quais determinam que os dividendos propostos a serem pagos e que estejam fundamentados 
em obrigações estatutárias, devem ser registrados no passivo circulante. O estatuto social da Companhia 
prevê que, do lucro líquido do exercício serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, 5% (cinco 
por cento) na constituição de Reserva Legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social. 
Em seguida, ainda do lucro líquido serão destacados, caso necessário, os valores destinados à formação 
de Reservas para Contingências e a de Lucros a Realizar, consoante o disposto no art. 202, incisos I, II 
e III da Lei 6.404/76. Do saldo remanescente do lucro líquido do exercício será distribuído aos acionistas 
dividendos não inferiores a 25% (vinte e cinco por cento). Adicionalmente, de acordo com o estatuto 
social, compete à Assembleia de Acionistas deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio 
e de dividendos intermediários, que deverão estar respaldados em resultados revisados por empresa 
independente, contendo projeção dos fluxos de caixa que demonstrem a viabilidade da proposta. Desse 
modo, no encerramento do exercício social e após as devidas destinações legais a Companhia registra 
a provisão equivalente ao dividendo mínimo obrigatório ainda não distribuído no curso do exercício, ao 
passo que registra os dividendos propostos excedentes ao mínimo obrigatório como “Proposta de dis-
tribuição de dividendo adicional” no patrimônio líquido. No exercício findo em 31/12/2021, a Companhia 
auferiu lucro no montante de R$ 126.094, destinando assim para dividendos mínimos obrigatórios, após 
as compensações de prejuízos acumulados e reserva legal, o montante de R$ 27.173. 3.12 Julgamentos, 
estimativas e premissas contábeis significativas: Julgamentos: A preparação das demonstrações 
financeiras da Companhia requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas 
que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações 
de passivos contingentes, na data base das demonstrações financeiras. Estimativas e premissas: As 
principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes 
de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco significativo de causar um ajuste sig-
nificativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são discutidas a seguir. 
• Determinação da taxa de desconto do ativo de contrato: A taxa aplicada ao ativo contratual é uma 
taxa de desconto que melhor representa a estimativa da Companhia para a remuneração financeira dos 
investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. 
A taxa para precificar o componente financeiro do ativo contratual é estabelecida da data de início de 
cada contrato de concessão. Quando o Poder concedente revisa ou atualiza a receita que a Companhia 
tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo contratual é ajustada para refletir os fluxos revisados, 

sendo o ajuste reconhecido como receita ou despesa no resultado. Considerando as informações iniciais 
do leilão, com datas previstas para entrada em operação em novembro de 2017 e custos previstos de 
R$ 1.571.810 e RAP – Receita Anual Permitida de R$ 174.447 a taxa implícita da Companhia ficou 
determinada conforme nota 3.10. Em 2020, ocorreu a atualização da taxa implícita conforme novas 
orientações da CVM e a nova divisão de custos entre as linhas de transmissão, conforme determinação 
da área técnica, a qual antes a divisão de custos era definida pelo mesmo percentual de RAP e agora 
os custos ficaram mais adequados entre as linhas, sendo dividido pelo percentual real de custo de cada 
linha (nota 3.10). Esta taxa reflete não só o custo de capital da Companhia, mas também toda a perda 
ocorrida com os atrasos e paralisações das obras ao longo do tempo. O conceito do CPC 47 – Receita de 
Contrato com Cliente, representado pela taxa, visa indicar não só a performance financeira, mas também 
a performance operacional da Companhia ao longo do contrato de concessão. Adicionalmente, o saldo 
contratual é atualizado mensalmente pelo IPCA. Segue análise da sensibilidade:

   
Redução receita 

financeira - 12 meses
Aumento receita 

financeira - 12 meses

Índices - Ativo Saldo
Expo-
sição

Cenário I 
(-50%)

Cenário II 
(-25%)

Cenário 
Provável

Cenário I 
(+25%)

Cenário II 
(+50%)

Ativo de concessão 3.005.006 IPCA 5,03% 75.575 113.363 151.151 188.939 226.727
• Determinação das receitas de infraestrutura: Quando a concessionária presta serviços de implemen-
tação da infraestrutura, é reconhecida a receita de infraestrutura pelo valor justo e os respectivos custos 
relativos aos serviços de implementação da infraestrutura prestados levando em consideração que os 
projetos possuem margem suficiente para cobrir os custos de implementação da infraestrutura e encargos. 
Com base nas premissas adotadas pela Companhia, mediante estudo técnico do setor, a margem de 
construção determinada no ativo de concessão ficou fixada em 1,65%, porém, considerando os atrasos 
na entrada em operação, com um aumento de custos de R$ 634.283 até dezembro de 2021 (R$ 606.249 
até dezembro de 2020), a margem da Companhia está negativa, gerando uma receita de construção 
menor que os custos da infraestrutura.  Embora todo o empreendimento já esteja em operação comercial, 
a Companhia auferiu, em 2021, R$ 28.034 de gastos retardatários relacionados à finalização das obras.
No exercício findo em 31/12/2021 o total de custos de construção da obra desde o início da obra foi 
de R$ 2.206.093 (R$ 2.178.059 até 31/31/2020) e a receita de construção gerada foi de R$ 1.807.381 
(R$ 1.797.918 até dezembro de 2020), devido à margem negativa do projeto de 17,02% em 2021 e 17,45% 
em 2020.  • Contabilização de contratos de concessão: Na contabilização dos contratos de concessão, 
a Companhia efetua análises que envolvem o julgamento da Administração, substancialmente, no que 
diz respeito a aplicabilidade da interpretação de contratos de concessão, determinação e classificação 
das receitas dos gastos de implementação, ampliação, reforços e melhorias como ativo contratual.
As premissas são atualizadas mediante julgamento da área técnica das datas previstas para entrada em 
operação e atualizações anuais do plano de negócios da Companhia. • Momento de reconhecimento do 
ativo de contrato: A administração da Companhia avalia o momento de reconhecimento dos ativos das 
concessões com base nas características econômicas de cada contrato de concessão. O ativo contratual 
se origina na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e implementar a infraes-
trutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo do tempo do projeto. O ativo contratual é 
registrado em contrapartida a receita de infraestrutura, que é reconhecida conforme os gastos incorridos. 
A parcela do ativo contratual indenizável é identificada e atualizada mensalmente conforme andamento 
das obras. • Impostos Diferidos: A Companhia constitui provisões, com base em estimativas cabíveis, 
para possíveis consequências de auditorias por parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições 
em que opera. O valor dessas provisões baseia-se em vários fatores, como experiência de auditorias 
fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela 
autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir numa ampla variedade de 
assuntos, dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia. Julgamento signi-
ficativo da Administração da Companhia é requerido para determinar o valor do imposto diferido ativo que 
pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível de lucros tributáveis futuros, juntamente com 
estratégias de planejamento fiscal futuras. • Outras provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço 
patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento 
passado e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são 
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Em 31/12/2021 estão provisio-
nados os saldos dos contratos que têm como premissas os custos previstos para finalização das obras 
(nota 13) e os processos judiciais com possibilidade de perda Provável (nota 18). 3.13 Compromissos 
com o meio ambiente: Medidas compensatórias - A TCCA – Termo de Compromisso de Compensação 
Ambiental nº 61/2019 foi assinada pelo ICMBIO – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiver-
sidade em 13/01/2020, conforme Lei nº 9.985/00 e Decreto nº 6.848/09, no valor total de R$ 6.394. O 
montante residual a pagar está registrado com as provisões contratuais (nota 13). 3.14 Demonstrações 
dos fluxos de caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas e estão apresentadas de 
acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
4. Caixa e equivalentes de caixa

31/12/2021 31/12/2020
Caixa e Bancos conta movimento 17.036 22.521

17.036 22.521
5. Títulos e valores mobiliários

31/12/2021 31/12/2020
Aplicações financeiras – BB CP Corp. 10Milh (a) 345.982 38.650
Aplicações financeiras – CEF 24.010 –

369.992 38.650
(a) Os investimentos no Banco do Brasil são realizados através do BB RF CP CORPOR ÁGIL, caracterizado 
como baixo risco, taxa de administração de 0,2% a.a. e rentabilidade acumulada de janeiro a dezembro 
de 2021 foi de 4,11% (equivalente a 93% do CDI). De janeiro a dezembro de 2020 a rentabilidade foi de 
2,54% (equivalente a 92% do CDI).
6. Clientes a receber

31/12/2021 31/12/2020
Saldos vincendos Saldos vencidos Total Total

RAP - Encargos de uso da transmissão 21.535 286 21.821 23.837
(-) PCLD – (63) (63) –

21.535 223 21.758 23.837
Montante referente ao faturamento das linhas de transmissão em operação comercial (nota 1). Em 
31/12/2021 foi reconhecida a provisão de crédito de liquidação duvidosa sobre o saldo de clientes 
vencidos há mais de 365 dias.
7. Impostos a recuperar

31/12/2021 31/12/2020
IRPJ a recuperar (a) 10.423 11.035
CSLL a recuperar (a) 8 8
Impostos recolhidos indevidamente 146 146
IRPJ e CSLL saldo negativo (b) 10.886 –

21.463 11.189
Circulante 15 15
Não circulante 21.448 11.174
(a) Impostos em processo de restituição em função da análise por parte da receita federal. Em 2021 já foi 
recebido em caixa a restituição do IRPJ de 2017, no montante de R$ 707. (b) Antecipação de impostos 
em 2021, a qual serão solicitados restituição para a receita federal após o envio das declarações anuais. 
8. Ativo de concessão: O modelo de ativo contratual estabelece que, a receita do contrato de concessão 
seja reconhecida de acordo com os critérios do CPC 47 – Receita de contrato com cliente. Os ativos 
contratuais incluem os valores a receber, referentes aos serviços de implementação da infraestrutura e 
da receita de remuneração dos ativos de concessão, sendo os mesmos mensurados pelo valor presente 
dos fluxos de caixa futuros, com base na taxa implícita de financiamento do projeto vigente quando da 
formalização do contrato de concessão, conforme CPC 47– Receita de contrato com cliente. No advento 
do termo final do contrato de concessão, todos os bens e instalações vinculados passarão a integrar o 
Patrimônio da União. Os saldos em 31/12/2021 e 31/12/2020 estão compostos abaixo:

31/12/2021 31/12/2020
Ativo circulante 295.768 281.175
Ativo de Concessão – Amortizável 295.768 281.175
Ativo não circulante 2.720.238 2.512.559
Ativo de Concessão – Amortizável 2.615.140 2.423.678
Ativo de Concessão – Indenizável 105.098 88.881
A movimentação está composta da seguinte forma:

Ativo de Concessão 
Saldo em 31/12/2019 2.565.457
Adição 106.796
Atualização Financeira 333.846
Amortização (187.634)
Receita de O&M 14.376
Revisão de premissas (29.097)
Revisão de premissas – Ofício CVM (10.010)
Saldo em 31/12/2020 2.793.734
Adição 23.897
Atualização Financeira 504.390
Amortização (294.686)
Receita de O&M 22.577
Revisão de premissas (20.210)
(–) Provisão de indisponibilidade da linha (nota 1) (13.696)
Saldo em 31/12/2021 3.016.006
9. Fundos Vinculados

31/12/2021 31/12/2020
Conta Corrente CEF – Reserva da dívida (a) – 426
Aplicação CEF – Reserva da dívida (a) – 22.133
Aplicação CEF – Reserva Debêntures (b) 15.707 17.375
Aplicação CEF – Pagto Debêntures (c) 5.251 –
Aplicação CEF – Caução Fornecedores 32 –

20.990 39.934
Circulante 5.283 –
Não circulante 15.707 39.934
(a) Valores aplicados em fundos vinculados, que fazem parte dos acordos firmados nos contratos de 
financiamento do BNDES (Reserva da Dívida), em que é exigido pelo Banco financiador que sejam man-
tidas três parcelas do financiamento, as quais foram liberadas com a quitação do financiamento, sendo 
transferidas aplicações financeiras no ativo circulante. (b) Valores aplicados em fundos vinculados até o 
fim do contrato, com montante equivalente à 100% da parcela semestral vincenda. (c) Montante destinado 
ao pagamento da próxima parcela das debêntures, que ocorrerá em maio de 2022.
10. Imobilizado

31/12/2021 31/12/2020 
Máquinas e equipamentos 82 92
Móveis e utensílios 96  128
Direito de uso – CPC 06 (R2) (nota 17) 1.063 1.090
Total 1.241 1.310
A movimentação do imobilizado está demonstrada conforme abaixo:

 Saldo em 
31/12/2020 

 
Adição  Baixas  Depreciação 

 Saldo em 
31/12/2021 

Máquinas e equipamentos 92 21 (5) (26) 82
Móveis e utensílios 128 13 (36) (9) 96
Direito de uso – CPC 06 (b) (nota 17) 1.090 308 – (335) 1.063
Total 1.310 342 (41) (370) 1.241

 Saldo em 
31/12/2019 

 
Adição  Ajustes(a)  Depreciação 

 Saldo em 
31/12/2020 

Máquinas e equipamentos 144 50 (62) (40) 92
Móveis e utensílios 71 52 13 (8) 128
Direito de uso – CPC 06 (b) (nota 17) – 1.211 – (121) 1.090
Total 215 1.313 (49) (169) 1.310
(a) Em dezembro de 2020 a administração finalizou o inventário de bens administrativos da Companhia, 
sendo assim, os saldos contábeis de bens e depreciação foram ajustados de acordo com o inventário. 
Dos valores baixados, (R$ 64) foram para baixa de um passivo indevido e R$ 15 foram para o resultado 
como recuperação de despesas. (b) Valores referentes ao aluguel de sala comercial da sede, móveis e 
equipamentos administrativos. A amortização do direito de uso ocorrerá em 5 anos e seu início ocorreu 
em julho/2020. 11. Fornecedores: O saldo de fornecedores está composto como se segue:

31/12/2021 31/12/2020
Materiais 2.451 2.447
Serviços 1.824 4.441
Outras 21 33
Fornecedores a pagar 4.296 6.921
12. Partes relacionadas: A Companhia tem operações de contratos de prestação de serviços de Operação 
e Manutenção e de compartilhamento de custos com a acionista Copel Geração e Transmissão de Energia 
S.A e Furnas Centrais Elétricas S.A. Os saldos a pagar em 31/12/2021 e 31/12/2020 eram os seguintes:
Saldo de Contas a pagar Operação 31/12/2021 31/12/2020
Copel Geração e Transm. de Energia Compartilhamento de Custos – 2
Copel Geração e Transm. de Energia Serviços de O&M – 1.375

– 1.377
Saldos de Provisão (a) Operação Classificação 31/12/2021 31/12/2020
Copel Geração e Transm. 
 de Energia S. A 

Engenharia do 
Proprietário Custo de construção 1.353 1.573

Copel Geração e Transm. 
 de Energia S. A Comissionamento Custo de construção 400 –
Furnas Centrais Elétricas S.A Telecomunicações Custo de construção 300 –

Furnas Centrais Elétricas S.A 
Engenharia do 
Proprietário. Custo de construção 11.500 –

Furnas Centrais Elétricas S.A Manutenção de Torres Custo de operação 3.800 –
17.353 1.573

Transações Operação Classificação 31/12/2021 31/12/2020
Copel Geração e Transm. 
 de Energia S. A Eng. do Prop. Custo de construção (92) (4.318)
Copel Geração e Transm. 
 de Energia S. A Serviços de O&M Serviços de terceiros (17.387) (15.125)
Copel Geração e Transm. 
 de Energia S. A

Compartilhamento 
de Custos Custo de construção (123) (356)

Copel Geração e Transm. 
 de Energia S. A Comissionamento Custo de construção (400) –
Furnas Centrais Elétricas S.A (a) Manutenções Custo operação (3.800) –
Furnas Centrais Elétricas S.A (a) Telecomunicação Custo de construção (300) –
Furnas Centrais Elétricas S.A (a) Engenharia do 

Proprietário Custo de construção (11.500) –
(33.602) (19.799)

(a) Saldos a pagar para os quais ainda não foram emitidas as notas fiscais. Estes valores estão registrados 
em Provisões Contratuais (nota 13). Pessoal chave da administração: O pessoal-chave da Administração 
é formado pela presidência, diretorias, Conselho de Administração, e Comitê de Auditoria Estatutário, e 
sua remuneração até 31/12/2021 foi de R$ 2.646 (R$ 1.662 em 31/12/2021). 13. Provisões contratuais: 
No exercício findo em 31/12/2021 ocorreram as seguintes provisões contratuais de eventos já realizados 
para os quais ainda não foram realizados os pagamentos e emissão de documentos fiscais:

Natureza 31/12/2020 Adições Baixas 31/12/2021
Servidões 192 – (192) –
EPC (EPC’istas) Custo de Construção 29.802 5.029 (30.226) 4.605
Gestão Ambiental Custo de Construção 700 65 (765) –
Gestão Fundiária Custo de Construção 500 – (198) 302
Engenharia do Proprietário (a) Custo de Construção 1.572 12.500 (1.219) 12.853
Comissionamento Custo de Construção – 400 – 400
Telecomunicação Custo de Construção – 300 – 300
Compensação Ambiental Custo de Construção 3.178 – (1.427) 1.751
Sobressalentes Custo de Construção 491 – (491) –
Provisões de custo de
 construção 36.435 18.294 (34.518) 20.211
Manutenções de torres (b) Custos operacionais – 3.800 – 3.800
Atualização monetária aluguel
 – Sede Despesas operacionais – 47 – 47
Reajuste salarial Despesas operacionais – 170 – 170
Outras provisões – 4.017 – 4.017
Total 36.435 22.311 (34.518) 24.228
(a) Adição de R$ 11.500 referente ao serviço de engenharia do proprietário prestado por Furnas Centrais 
Elétricas S.A entre junho/2018 e março/2020, para o qual foi firmado Termo de Reconhecimento de Dívida, 
além de R$ 1.000 referente à serviços de Engenharia do Proprietário prestados pela Copel. (b) Montante 
referente à serviços de manutenções de torres prestados por Furnas Centrais Elétricas S.A.. Custo de 
Construção: Com a entrada em operação das linhas de transmissão (nota 1) em 31/05/2020, a admi-
nistração, provisionou, após verificação técnica acerca da adequação de seus valores, bem como seu 
julgamento de mérito todos os pleitos de ressarcimento de custos extraordinários manifestados pelos 
prestadores de serviços da MSG, principalmente advindos dos três Consórcios EPC’istas, referentes a 
alegados custos imprevistos que decorreram, segundo eles, de fatos supervenientes, dentre eles aqueles 
que redundaram na extensão do cronograma de implantação do empreendimento. Por essa razão a MSG 
optou por registar a provisão do custo de construção no resultado (nota 22), com a expectativa de que 
esse será o montante a ser desembolsado pela Companhia para efetuar todos os ajustes pleiteados, 
cujo mérito seja por ela reconhecido. Além dos custos mencionados, e em menor volume, também foram 
provisionados os valores relativos às exigências do licenciamento ambiental, através da obrigação de 
implantação do Plano Básico Ambiental (PBA) e valores de compensação ambiental definidos no Termo 
de Compromisso Ambiental nº 61/2019. 14. Empréstimos e financiamentos: Em 30/11/2017, a Com-
panhia assinou com o BNDES o contrato de financiamento de longo prazo, Nº 17.2.0371-1, de acordo 
com a DEC.DIR 581/2017, no valor total de R$ 1.018 bilhão, pelo prazo de 16 anos, com o primeiro 
pagamento em julho de 2019 e último pagamento em junho de 2033, totalizando 168 parcelas mensais 
e consecutivas de pagamentos nas linhas FINEM e FINAME. Este financiamento está estruturado de 
acordo com as seguintes características adicionais: Subcrédito A => R$ 935,2 Milhões ao custo de TJLP 
+ 2,28% a.a. Subcrédito B => R$ 83,3 Milhões ao custo de TJLP + 1,88% a.a.. Garantias  => Penhor de 
ações, cessão de direitos creditórios emergentes da concessão, aval corporativo de COPEL Geração 
e Transmissão (50,1%) e Furnas Centrais Elétricas (49,9%), além de fiança bancária apresentada por 
Furnas. A Companhia deverá manter o índice de cobertura do serviço da dívida (ICSD) equivalente a, no 
mínimo, 1,20 versus a sua geração de caixa. Com a entrada em operação de todas as instalações em 
2020, o ICSD será medido a partir de 2021 após a emissão final das demonstrações financeiras anuais. 
No exercício findo em 31/12/2021 a Companhia liquidou o empréstimo mediante o recebimento da 3ª 
emissão das debêntures (nota 15).
Composição 31/12/2021 31/12/2020
BNDES Obras Civis – Principal –  1.034.204
BNDES Máquinas e Equipamentos – Principal –  93.161
BNDES Obras Civis – Encargos –  2.851
BNDES Máquinas e Equipamentos – Encargos –  242
BNDES – Custo de captação –  (18.176)
 –  1.112.282
Circulante –  91.232
Não circulante –  1.021.050

A movimentação do empréstimo ocorreu da seguinte forma:
31/12/2021 31/12/2020

Circulante
Saldo no início do exercício 91.232 84.649
Encargos 96.786 38.593
Amortização do custo de captação do empréstimo 18.176 1.453
Amortização principal (1.152.301) (25.778)
Amortização encargos (74.943) (39.002)
Transferências do não circulante – principal 1.037.773 32.770
Transferências para o não circulante – Custo de captação (16.723) (1.453)
Saldo no final do exercício – 91.232
Não circulante
Saldo no início do exercício 1.021.050 1.014.316
Transferências para o circulante – principal (a) (1.037.773) (32.770)
Encargos – 38.051
Transferências do circulante – Custo de captação 16.723 1.453
Saldo no final do exercício – 1.021.050
Saldo final – 1.112.282
15. Debêntures: Em 22/04/2019, a Companhia assinou o instrumento particular da 2º emissão de debên-
tures simples, no valor de R$ 210.000, pelo prazo de 11 anos, com o primeiro pagamento em novembro 
de 2020 e último pagamento em novembro de 2030. As debêntures são objeto de distribuição pública com 
esforços restritos de colocação (“Oferta Restrita”), não conversíveis em ações. O Valor Nominal Unitário 
das debêntures, é atualizado pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (“IPCA”), divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, desde a data 
da primeira integralização até a data de seu efetivo pagamento. Em 10/11/2021, a Companhia assinou 
o instrumento particular da 3º emissão de debêntures simples da MSG, não conversíveis em ações, da 
espécie quirografária, em três séries, no montante de R$ 1.500.000.000. O valor nominal unitário das 
debêntures, para todas as séries, será atualizado pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (“IPCA”), divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Para a primeira série, no volume de R$ 400.000.000, incidirão juros remuneratórios pré-fixados 
equivalentes a 7,0605% a.a., com prazo de 10 anos. Para a segunda série, no volume de R$ 550.000.000, 
incidirão juros remuneratórios pré-fixados equivalentes a 6,0762% a.a., com prazo de 16 anos. Para a 
terceira série, no volume de R$ 550.000.000 incidirão juros remuneratórios pré-fixados equivalentes a 
6,2339% a.a., com prazo de 20 anos. Pela coordenação, estruturação, garantia firme e distribuição da 3ª 
emissão, o sindicato de bancos, constituído pelo Banco Votorantim S/A (coordenador líder), em conjunto 
com o Banco ABC Brasil S/A e a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A, 
receberam uma remuneração de 0,40%, calculada sobre o volume total da emissão e, adicionalmente, 
o comissionamento de 0,27%, multiplicado pelo prazo médio, incidente sobre o volume total da 2ª e da 
3ª série. A Companhia deverá manter o Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) mínimo de 1,2 
por 3 anos seguidos ou 4 anos intercalados, com base nas demonstrações financeiras auditadas da 
Emissora, independentemente da realização de depósitos da Conta Complementação do ICSD em cada 
um dos períodos. Em 31/12/2021 a Companhia atingiu o ICSD de 0,10, a Companhia recebeu waiver 
dos debenturistas da 2ª emissão, conforme registrado em Assembleia realizada em 24/09/2021, para o 
não atingimento do índice.
Composição 31/12/2021 31/12/2020
Principal 1.737.616 223.750
Encargos 6.665 1.377
(–) Custo de captação (68.077) (17.113)
 1.676.204 208.014
Circulante 45.898 13.076
Não circulante 1.630.306 194.938
A movimentação das debêntures ocorreu da seguinte forma:

31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Saldo no início do exercício 13.076 8.994
Encargos 16.614 –
Transferências do não circulante - principal 46.104 14.313
Transferências do não circulante - encargos – 7.085
Transferências para o não circulante - Custo de captação (5.608) (1.726)
Amortização principal (14.987) (11.599)
Amortização encargos (11.325) (5.717)
Amortização do custo de captação das debêntures 2.024 1.726
Saldo no final do exercício 45.898 13.076
Não circulante
Saldo no início do exercício 194.938 193.772 
Encargos 28.853 20.838
Aporte 1.500.000 –
Custo de captação (a) (52.989) –
Transferências do não circulante - principal (46.104) (14.313)
Transferências do não circulante - encargos – (7.085)
Transferências para o não circulante - Custo de captação 5.608 1.726
Saldo no final do exercício 1.630.306 194.938
Saldo Final 1.676.204 208.014
(a) Do montante total do custo de captação dos debêntures, R$ 17.341 serão pagos em janeiro/2022 
ao Banco Votorantim S/A. A seguir demonstramos a previsão de amortização do saldo das debêntures 
registrado no não circulante:
Vencimento Valor
2023 48.910
2024 52.662
2025 58.924
2026 51.936
2027 a 2041 1.417.874

1.630.306
16. Arrendamentos: Com a adoção do CPC 06 (R2) a Companhia reconheceu Ativo de direto de uso e 
Passivo de arrendamentos conforme segue:

 Saldo em 31/12/2020 Adição Pagamento Juros  Saldo em 31/12/2021 
Aluguel de imóvel 1.110 261 (252) 63 1.182
Total 1.110 261 (252) 63 1.182
Passivo circulante 213 305
Passivo não circulante 897 877
Total 1.110 1.182
O início da amortização e reconhecimento dos juros ocorreram a partir de julho/2020. 17. Tributos 
diferidos e correntes: Imposto de renda e contribuição social: Os impostos sobre a renda diferidos 
são reconhecidos na demonstração do resultado. Os encargos de imposto de renda e contribuição social 
diferidos são calculados com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas. 
A administração avalia, periodicamente, às posições assumidas pela Companhia nas apurações de 
impostos sobre a renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem 
a interpretações e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de paga-
mento às autoridades fiscais. O Imposto de renda diferido foi apurado sobre o lucro tributável, ajustado 
pelas diferenças temporais pela alíquota de 15%, considerando o adicional de 10% para os lucros que 
excederem R$ 240.000 no período de 12 meses, enquanto a CSLL está constituída à alíquota de 9% sobre 
o lucro tributável, ajustado pelas diferenças temporais, reconhecidos pelo regime de competência. PIS e 
COFINS: Refere-se a PIS e COFINS diferidos reconhecidos sobre a receita de construção e remuneração 
do ativo de concessão sob a alíquota de 9,25%.

 Ativo não circulante  Passivo não circulante Líquido (Ativo) Passivo 
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

PIS e COFINS (a) – – 265.080 249.239 265.080 249.239
IRPJ e CSLL (b) 260.691 264.326 289.883 250.643 29.192 (13.683)
Total 260.691 264.326 554.963 499.882 294.272 235.556
(a) Pis e Cofins
Passivo Diferido

Descrição
Base (Remuneração do ativo de 

concessão e receita de construção) PIS 1,65% COFINS 7,6% Total
Saldo em 31/12/2020 (2.694.480) (44.459) (204.780) (249.239)
Adição (465.942) (7.688) (35.412) (43.100)
Baixa 294.685 4.863 22.396 27.259
Saldo em 31/12/2021 (2.865.737) (47.284) (217.796) (265.080)
Os montantes serão amortizados ao longo da concessão conforme faturamento mensal das linhas de 
transmissão.
(b) Imposto de renda e Contribuição Social
Ativo Diferido

Descrição
Base (Prejuízo Fiscal/

Base Negativa) IR  25% CSLL 9% Total
Saldo em 31/12/2020 777.352 194.364 69.962 264.326
Adições – – – –
Baixas (30% do lucro fiscal) (28.419) (7.105) (2.558) (9.663)
Saldo em 31/12/2021 748.933 187.259 67.404 254.663

Descrição
Base (Diferenças 

Temporárias) IR  25% CSLL 9% Total
Saldo em 31/12/2020 – – – –
Adições 17.728 4.432 1.596 6.028
Saldo em 31/12/2021 17.728 4.432 1.596 6.028
Total em 31/12/2021 766.661 191.691 69.000 260.691
Passivo Diferido

Descrição

Base (Remuneração 
do ativo financeiro/

contrato) IR  25% CSLL 9% Total
Saldo em 31/12/2020 (737.184) (184.296) (66.347) (250.643)
Adições (455.515) (113.879) (40.996) (154.875)
Baixas 340.103 85.026 30.609 115.635
Saldo em 31/12/2021 (852.596) (213.149) (76.734) (289.883)
Saldo líquido em 31/12/2020 40.168 10.068 3.615 13.683
Saldo líquido em 31/12//2021 (85.935) (21.458) (7.734) (29.192)
Impacto DRE (31.526) (11.349) (42.875)
Conforme projeções de fluxos de caixa futuros elaborados pela Companhia, de acordo com os fluxos 
decorrentes da entrada em operação e orçamento, a Companhia pretende utilizar crédito de impostos 
ativos até 2034.

2022 2023 2024 2025 2026 a 2034 Total
Compensação Prejuízo Fiscal 10.606 10.935 11.391 11.805 209.926 254.663
Os montantes diferidos passivos, serão amortizados durante o período de concessão. (c) Conciliação 
da Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente e Diferida.

31/12/2021 31/12/2020
Resultado antes dos tributos 191.493 146.555

65.108 49.829 
Imposto calculado com base em alíquotas de impostos locais 315 208 
Despesas indedutíveis
Adicional de IRPJ (24) (24)
Ajuste de saldo diferido – (452)
Despesa de IRPJ e CSLL 65.399 49.561
Alíquota efetiva 34,15% 33,82%
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18. Contingências: A Companhia possui no exercício findo em 31/12/2021 os seguintes processos em 
andamento nos quais a MSG é ré:

Parte Tipo da Ação Número do Processo
Probabili-

dade
Valor da 

Causa
Aneel (nota 1) Processo Administrativo 48500.002550/2018 Possível 220.000
Aneel (nota 1) Processo Administrativo 48500.006277/2018 Possível 150.000
Ibama Processo Administrativo 02027.008825/2018-37 Possível 58
Ibama Processo Administrativo 02027.008826/2018-81 Possível 2.872
Ibama Processo Administrativo 02027.008828/2018-71 Possível 34
Ibama Processo Administrativo 02027.008829/2018-15 Possível 34
Ibama Processo Administrativo 02027.008830/2018-40 Possível 34
Ibama Processo Administrativo 02027.008831/2018-94 Possível 116
Ibama Processo Administrativo 02001.035325/2019-47 Possível 533
Max. Geo Eng. Processo Cível 1002129-53.2020.8.26.0068 Possível 56
Total Possível 373.738
Medral Geotecn. Processo Cível 0314440-95.2015.8.19.0001 Provável 493
Total Provável 493
19. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31/12/2021 e 31/12/2020, o capital social subscrito da 
Companhia está composto conforme abaixo:

Ações
31/12/2021 31/12/2020

Valor em R$ Qtde  % Valor em R$ Qtde %
Copel 667.282 667.281.900  50,10 667.282 667.281.900  50,10
Furnas 664.618 664.618.100  49,90 664.618 664.618.100  49,90
Total 1.331.900 1.331.900.000 100,00 1.331.900 1.331.900.000 100,00
No exercício findo em 31/12/2020 ocorreram os seguintes aportes de capital:
Data Furnas Copel Total
27/01/2020 12.575 12.625 25.200 
28/02/2020 8.782 8.818 17.600
30/03/2020 3.892 3.908 7.800
15/12/2020 14.072 14.128 28.200

39.321 39.479 78.800
No exercício findo em 31/12/2021 não houve aportes de capital. b) Reserva legal: A reserva legal será 
constituída com base em 5% do lucro líquido do exercício, observando-se os limites previstos pela Lei 
das Sociedades por Ações. c) Dividendos mínimos obrigatórios: Aos acionistas é garantido estatuta-
riamente um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido após a destinação para reserva legal, 
calculado nos termos do artigo 202 da Lei 6.404/76. Em 31/12/2021 a Companhia destinou R$ 27.173 
de dividendos mínimos obrigatórios, correspondentes à R$ 0,0204 por ação. d) Reserva de retenção de 
lucros: Em virtude da limitação de 25% para distribuição de dividendos, constante nas escrituras das 2ª 
e 3ª emissões de debêntures da Companhia, em 31/12/2021, após as destinações de Reserva Legal e 
dividendos mínimos autorizados, será constituída reserva de retenção de lucro, no volume de R$ 81.520.
20. Receita operacional líquida

31/12/2021 31/12/2020
Receita Bruta
Receita de Construção 23.897 106.796
Rendimento sobre ativo de concessão (b) 504.390 333.846
Receita de O&M 22.577 14.376
Ajuste da RAP (a) (48.513) (16.571)
(–) Revisão de premissas (nota 8) (20.210) (39.107)
(–) Provisão indisponibilidade da linha (13.696) –
(–) Tributos sobre a receita
 Pis e Cofins s/ faturamento (22.771) (15.824)
 Pis e Cofins diferidos (15.841) (17.343)
 Encargos regulatórios (3.260) (2.103)
Receita operacional líquida 426.573 364.070
(a) Montante referente às diferenças entre a RAP homologada e a RAP faturada, conforme ajustes calcu-
lados pelo ONS (Antecipação, RBL TLP não devida e indisponibilidades da linha) e atualização mensal do 
IPCA no cálculo do ativo de concessão. (b) Variação conforme aumento do IPCA no período (9,63% em 
2021 e 4,44% em 2020), além do aumento no saldo para aplicação da remuneração, conforme adições 
no ativo de concessão ao longo dos anos de 2020 e 2021.

21. Custo de operação 31/12/2021 31/12/2020
Edificações e obras civis (17.440) (76.331)
Máquinas e equipamentos (5.814) (7.869)
Indenizações nas servidões (4.693) (8.905)
Outros (87) (7.082)
Custo de construção (a) (28.034) (100.187)
Serviços de O&M (15.779) (13.726)
Serviços de terceiros (b) (14.443) (344)
Outros (2.197) (315)
Total (60.453) (114.572)
(a) Os custos da obra reduziram em 2021, visto que todas as linhas de transmissão já entraram em 
operação, tendo somente custos residuais. (b) Aumentos dos custos conforme entrada em operação de 
todas as linhas de transmissão e manutenções de linhas de transmissão sinistradas.
22. Resultado financeiro 31/12/2021 31/12/2020
Receitas Financeiras
Receitas de aplicações financeiras 4.073 1.198
Juros e atualiz. monet. depósitos judiciais (a) 1.599 7.863
Outras receitas financeiras 163 253
(-) Tributos sobre receitas financeiras
Pis (41) (64)
Cofins (251) (391)
Total de receitas financeiras 5.543 8.859
Juros sobre empréstimos (96.786) (76.644)
Juros sobre debêntures (45.467) (20.838)
Amortização do custo de captação do empréstimo (18.176) (1.453)
Amortização do custo de captação das debêntures (2.024) (1.726)
Fiança bancária (286) (77)
Prêmio Debenturistas - Waiver Fee (4.739) –
Juros s/ direito de uso (63) (24)
Outras despesas financeiras (112) (43)
Total de despesas financeiras (167.653) (100.805)
Resultado financeiro (162.110) (91.946)
(a) Os processos judiciais relacionados a servidões, todos já são pagos via depósitos judiciais, registrados 
dentro do ativo de concessão, foram atualizados com juros e correção monetária a partir do 3º trimestre 
de 2020. 23. Gestão de risco: As operações financeiras da Companhia são realizadas por intermédio 
da área financeira de acordo com a estratégia conservadora, visando segurança, rentabilidade e liqui-
dez previamente aprovada pela diretoria e acionistas. Os principais fatores de risco que podem afetar 
o negócio da Companhia são: Riscos de mercado: A utilização de instrumentos financeiros tem como 
objetivo proteger seus ativos e passivos, minimizando a exposição de preços e moedas. A Companhia não 
pactuou contratos de derivativos para fazer hedge contra esses riscos, porém, estes são monitorados pela 
Administração, que periodicamente avalia a exposição da Companhia e propõe estratégia operacional, 
sistema de controle, limites de posição e limites de créditos com os demais parceiros do mercado. A 
Companhia também não pratica aplicações de caráter especulativo ou quaisquer outros ativos de riscos. 
Risco de Crédito: Risco de crédito é o risco de incorrer em perdas decorrentes de cliente ou contraparte 
em instrumento financeiro, resultantes da falha desses em cumprir com suas obrigações contratuais. A 
Companhia administra o risco de crédito sobre caixa e equivalente de caixa e títulos e valores mobiliários, 
considerando as premissas estabelecidas em Lei, ou seja, seus ativos são mantidos em contas junto a 
instituições financeiras oficiais, atendendo ao disposto no artigo 164 da Constituição Federal. 100% das 
disponibilidades de caixa da MSG, são depositadas em Instituições Financeiras oficiais, através de Fundos 
de Investimentos de Renda Fixa de baixo risco de crédito. Inadimplência: A Companhia pode incorrer em 
perdas resultantes da dificuldade de recebimento de valores faturados a seus clientes. Para reduzir esse 
tipo de risco, a Companhia atua na gestão de contas a receber, acompanhando com relatórios, onde neles 
constam informações das empresas que realizaram seus respectivos pagamentos na data correta, as em-
presas inadimplentes e o percentual de inadimplência na janela de pagamento. Detectada a inadimplência 
de algum cliente, a Companhia informa a situação diretamente ao cliente e caso não obtenha resposta, é 
informada ao Operador Nacional do Sistema Elétrico a situação de inadimplência do mesmo. Liquidez: O 
risco de liquidez da Companhia é representado pela possibilidade de insuficiência de recursos, caixa ou 
outro ativo financeiro, para liquidar as obrigações nas datas previstas. A Companhia faz a administração 
do risco de liquidez com controle permanente dos processos financeiros, a fim de garantir o adequado 
gerenciamento do risco. Os investimentos são financiados por meio de dívidas de médio e longo prazos 
junto a instituições financeiras e ao mercado de capitais, bem como via aporte de capital das acionistas. 
A Companhia possui procedimentos a fim de monitorar as projeções econômico-financeiras de curto, 
médio e longo prazos, as quais são submetidas à apreciação pelos órgãos da Administração. Taxa de 
Juros e variações monetárias: Risco de a Companhia incorrer em perdas, por conta de flutuações nas 

taxas de juros ou outros indexadores, que diminuam as receitas financeiras ou aumentem as despesas 
financeiras relativas aos ativos e passivos captados no mercado. Riscos ambientais: As atividades do 
setor de energia podem causar significativos impactos negativos e danos ao meio ambiente. A legislação 
impõe àquele que direta ou indiretamente, causar degradação ambiental, o dever de reparar ou indenizar 
os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados, independentemente da existência de culpa. 
Os custos de recuperação do meio ambiente e indenizações ambientais podem obrigar a Companhia 
retardar ou redirecionar investimentos em outras áreas, mas a Companhia procura assegurar o equilí-
brio entre a conservação ambiental e o desenvolvimento de suas atividades, estabelecendo diretrizes 
e práticas a serem observadas nas operações, a fim de reduzir o impacto ao meio ambiente, mantendo 
o foco no desenvolvimento sustentável de seu negócio. 24. Instrumentos financeiros: Avaliação dos 
instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros constantes do balanço patrimonial, tais como 
caixa e equivalentes, financiamentos e empréstimos, apresentam-se pelo valor contratual, que é próximo 
ao valor de mercado. Os níveis de hierarquia para apuração do valor justo são apresentados a seguir: 
• Nível 1: Obtidos de preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos; 
• Nível 2: Obtidos por meio de outras variáveis além dos preços cotados incluídos no Nível 1, que são 
observáveis para o ativo ou passivo; • Nível 3:  Obtidos por meio de técnicas de avaliação que incluem 
variáveis para o ativo ou passivo, mas que não têm como base os dados observáveis de mercado: Em 
31/12/2021 e 31/12/2020, a classificação dos ativos financeiros por categoria é a seguinte:

31/12/2021 31/12/2020

Ativos Financeiros Nível
Custo 

amortizado
A valor justo por 

meio do resultado Total Total
Caixa e equivalentes de caixa 1 – 17.036 17.036 22.521
Títulos e valores mobiliários 1 – 369.992 369.992 38.650
Clientes a receber 21.758 – 21.758 23.837
Fundos Vinculados 1 – 20.990 20.990 39.934

21.758 408.018 429.776 124.942
O valor justo dos recebíveis não difere de forma relevante dos saldos contábeis, pois têm correção 
monetária consistente com taxas de mercado e/ou estão ajustados pela provisão para redução ao valor 
recuperável. Os valores justos das exigibilidades não diferem de forma relevante dos saldos contábeis, 
sendo os valores ajustados pela provisão de encargos.

31/12/2021 31/12/2020

Passivos Financeiros
Custo 

amortizado
A valor justo por 

meio do resultado Total Total
Fornecedores 4.296 – 4.296 6.921
Partes relacionadas – – – 1.377
Salários e encargos 825 – 825 720
Obrigações fiscais 2.347 – 2.347 7.247
Provisões contratuais 24.228 – 24.228 36.435
Empréstimos e financiamentos – – – 1.112.282
Outras contas a pagar 17.341 – 17.341 –
Debêntures 1.676.204 – 1.676.204 208.014

1.725.241 – 1.725.241 1.372.996
25. Coberturas de seguros: Os principais seguros contratados pela Companhia estão demonstrados 
a seguir:

Vigência

Garantia Início Fim
Importância 

Segurada Prêmio
Garantia ANEEL 28/02/2021 28/02/2022 78.300 125
R.C Diretores e administradores – D&O 22/10/2021 22/10/2022 20.000 129
26. Eventos subsequentes: (a) Ajuizamento de ação ordinária com pedido de liminar visando afastar a 
responsabilidade da MSG pela conduta infratora praticada por terceiros que ocasionou, em 19.08.2021, 
a queda de torres da LT 500 kV – Itatiba/Bateias (nota 1), visto que o relatório da ocorrência classificou 
o evento como sabotagem, a qual, nos termos do Contrato de Concessão nº 001/2014 – ANEEL, não 
está prevista como sendo um risco da atividade da MSG. Além disto, nos termos do art. 18 da Resolução 
Normativa nº 270/07 – ANEEL, vigente à época da celebração do Contrato de Concessão 001/2014 – 
ANEEL, o evento de sabotagem estava previsto como motivo para afastar a aplicação de PVI – Parcela 
Variável de Indisponibilidade. (b) A Companhia pretende realizar, no exercício 2022, redução de capital, 
até o limite de R$ 350 milhões, conforme anuência prévia da ANEEL, concedida no despacho nº 3.952, 
de 09/12/2021 e previsão nas escrituras da 2ª e 3ª emissões de debêntures, entretanto o valor ainda 
está em análise pela Companhia. (c) Ocorrência de desligamento não programado na LT 500 kV Ara-
raquara 2/Fernão Dias, ocorrido em janeiro de 2022, por provável descarga atmosférica. O sistema de 
religamento automático não teve sucesso, após inspeção das torres nas regiões apontadas, nenhuma 
anormalidade foi constatada, e a LT foi liberada e energizada. Esta ocorrência deverá representar uma 
PVI de aproximadamente R$ 5 milhões.
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Parecer do Conselho Fiscal sobre as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2021

Aos Administradores e Acionistas Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Mata de Santa Gene-
bra Transmissão S.A. ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo as práticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Mata de Santa Genebra Transmis-
são S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabi-
lidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião.
Principais Assuntos de Auditoria: Principais Assuntos de Auditoria (PAA) 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 financeiras e, portanto, não 
expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
Porque é um PAA Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Mensuração do ativo de contrato de concessão de linhas de transmissão 
de energia elétrica
Conforme divulgado nas Notas 3.10 e 8 às demonstrações financeiras, a Com-
panhia mantém registrado na rubrica de "Ativos de concessão" o montante de 
R$ 3.016.006 mil, o que representa 87% do ativo total da Companhia.
O ativo de concessão refere-se ao direito da Companhia à contraprestação 
em decorrência dos investimentos realizados na construção da infraestrutura 
das linhas de transmissão. A mensuração do ativo de contrato de concessão 
requer o exercício de julgamento significativo por parte da Administração sobre 
o cumprimento das obrigações de performance satisfeitas ao longo do tempo. 
Adicionalmente, por se tratar de um contrato de longo prazo, a identificação da 
taxa de remuneração, que representa o componente financeiro embutido no 
fluxo de recebimentos futuros, também requer o uso de julgamento significativo 
por parte da Administração para a mensuração do valor presente com base 
nos fluxos de caixa futuros, bem como determinação das margens de lucro 
esperadas na obrigação de performance identificada a utilização de diferentes 
premissas poderia modificar significativamente o valor do ativo mensurado 
pela Companhia.
Devido à relevância dos valores e ao grau de julgamento aplicado na determina-
ção das premissas utilizadas, consideramos essa área como foco da auditoria.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, o entendimento e 
a avaliação do ambiente de controles internos relacionados com o processo 
de mensuração do ativo de contrato de concessão de linhas de transmissão 
de energia elétrica.
Efetuamos a leitura do contrato de concessão para identificação das obriga-
ções de performance e entendimento das condições pactuadas, entre elas o 
preço definido e a existência de margem no contrato.
Avaliamos a razoabilidade das principais premissas operacionais e financeiras 
utilizadas pela administração, a coerência lógica e aritmética das projeções 
e envolvemos nossos especialistas em projeções financeiras para revisão 
dos modelos de fluxo de caixa.
Efetuamos a leitura das divulgações elaboradas pela Companhia nas suas 
demonstrações financeiras.
Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima descri-
tos, consideramos que as premissas e julgamentos significativos utilizados 
pela administração na mensuração do ativo de contrato e as respectivas 
divulgações são razoáveis no contexto das demonstrações financeiras.

Outros assuntos: Demonstração do Valor Adicionado: A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2021, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentada como informação suplementar, foi submetida a procedimentos de 
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa 
demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com 
os critérios definidos no Pronunciamento. Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado 
foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação 
às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Os membros do Conselho Fiscal da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., abaixo assinados, dentro de suas atribuições e responsabilidades legais, procederam ao exame das Demonstrações Financeiras e do Relatório Anual da Administração referentes ao exercício social findo em 31/12/2021, e, com base em 
análises efetuadas e esclarecimentos adicionais prestados pela Administração, considerando, ainda, o Relatório dos Auditores Independentes, PricewaterhouseCoopers, emitido em 26/02/2022, sem ressalvas, concluíram que os documentos analisados, em todos os seus aspectos relevantes, estão adequadamente 
apresentados, motivo pelo qual opinaram favoravelmente ao seu encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. Jundiaí, 04 de março de 2022. Anon Rolim Pereira, Claudio Rocha Bueno, Fabio Ribeiro Pizzo.

Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações financeiras

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Admi-
nistração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, 
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base 
no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a 
relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração da Companhia 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 deter-
minou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de ela-
boração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômi-
cas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. 
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante 
nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados 
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 assunto 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, 18 de fevereiro de 2022
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. Valter Vieira de Aquino Junior
CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC 1SP263641/O-0

Grupo Guararapes entra para o novo mercado da B3
Após abrir capital em 1970, virou o maior de moda do país

O c o n t r o l a d o r 
da rede vare-
jista Riachue-

lo, o Grupo Guararapes 
(GUAR3), migrou su-
as ações para o segmen-
to Novo Mercado da B3. 
A cerimônia de toque de 
campainha aconteceu nes-
ta terça-feira (5) na sede da 
Bolsa de Valores paulista, 
em São Paulo. O segmento 
é destinado à negociação 
de ações de empresas que 
adotam, voluntariamente, 
práticas de governança cor-
porativa adicionais às que 
são exigidas pela legislação 
brasileira.

“A migração para o 
Novo Mercado reforça 
o comprometimento do 
Grupo Guararapes com 
seu processo de evolução 

e amadurecimento da go-
vernança da companhia. 
Contamos com membros 
independentes no conse-
lho e atuaremos no mais 
alto nível de governança 
corporativa, pautados pela 
transparência e focados no 
crescimento sustentável 
do negócio”, disse Flavio 
Rocha, presidente do con-
selho de administração da 
Guararapes.

“Sabemos a importância 
dessa migração para a com-
panhia e como o tema go-
vernança corporativa está 
cada vez mais no centro das 
discussões das companhias 
em todo o mundo. Falar de 
governança corporativa é 
falar de objetivos e visão de 
longo prazo: ao aprimorar o 
modelo de governança, os 

processos e a gestão de ris-
co, as companhias podem 
seguir suas estratégias de 
crescimento com seguran-
ça, transparência e ética”, 
acrescentou Mario Palhares, 
vice-presidente de Opera-
ções – Negociação Eletrô-
nica e CCP da B3.

No quarto trimestre, re-
sultado divulgado em mar-
ço, o lucro da Guararapes 
caiu 17,2%, para R$ 304 
milhões. Mas no resultado 
anual, reportou lucro de R$ 
453,1 milhões, revertendo 
prejuízo de R$ 27,1 milhões 
registrado em 2020

Controle familiar

A Guararapes abriu ca-
pital em 1970, e hoje é o 
maior grupo empresarial 

de moda do Brasil, além de 
controlador da Riachuelo é 
também da Midway Finan-
ceira e do Midway Mall. Em 
2018, a Guararapes con-
verteu todas as suas ações 
preferenciais em ações or-
dinárias (GUAR3), papeis 
que são negociados na B3. 
A empresa é controlada pe-
la família Rocha, fundadora 
do negócio.

O grupo possui seis fá-
bricas de roupas e tecidos 
na região Nordeste. Dona 
da rede Riachuelo de lojas 
de departamento de ves-
tuário, direciona 100% da 
sua produção para as mais 
de 300 unidades da rede. 
O grupo Guararapes adota 
o modelo integrado entre 
indústria (Guararapes), va-
rejo (Riachuelo), logística e 

transporte (Transportadora 
Casa Verde) e financeiro 
(Banco Midway).

Padrão de governança

Lançado no ano 2000, 
o Novo Mercado estabe-
leceu desde sua criação 
um padrão de governança 
corporativa altamente dife-
renciado e firmou-se como 
um segmento destinado 
à negociação de ações de 
empresas que adotam, vo-
luntariamente, práticas de 
governança corporativa adi-
cionais às que são exigidas 
pela legislação brasileira. A 
listagem nesse segmento 
especial implica a adoção 
de um conjunto de regras 
societárias que ampliam os 
direitos dos acionistas, além 

da divulgação de políticas e 
existência de estruturas de 
fiscalização e controle. Com 
a migração do segmento de 
listagem, a Guararapes se 
torna a 204ª empresa a in-
gressar no Novo Mercado 
da B3.

O evento teve a partici-
pação de Mario Palhares, 
vice-presidente de Ope-
rações – Negociação Ele-
trônica e CCP da B3, e a 
alta liderança do Grupo 
Guararapes, como: Flavio 
Rocha, presidente do con-
selho de administração, El-
vio Rocha e Anne Rocha, 
membros do conselho de 
administração, Oswaldo 
Nunes, CEO, Túlio Quei-
roz, CFO, além de outros 
executivos da Companhia 
e demais convidados.
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CEMEPE INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF SOB nº 93.828.986/0001-73 - NIRE 33 3 0016322-1

COMPANHIA ABERTA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os Srs. Acionistas da CEMEPE INVESTIMENTOS S.A. convidados para a Assembléia Geral Ordinária que se 
realizará no dia 29 de abril de 2022, às 11:00 horas, na sede social da companhia, sito à Praça Tiradentes, nº 10, 
Sala 304, Parte, Centro/RJ, CEP 20060-070, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) 
Deliberar, discutir e aprovar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores 
Externos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; b) Deliberar, discutir e aprovar a destinação do 
prejuízo contábil concernente do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; e c) Fixar a remuneração global 
anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2022 (período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 
2022), no valor de R$ 30.000,00. Disposições Gerais:  - A Companhia informa a seus acionistas que os seguintes 
documentos foram publicados em 29/03/2022, nos jornais “Diário Comercial”, “Monitor Mercantil-SP” e no “Diário 
Oficial do Estado do Rio de Janeiro”: (i) Relatório da Administração, (ii) Demonstrações Financeiras e (iii) Parecer dos 
Auditores Externos. Os documentos pertinentes às matérias acima mencionadas foram apresentados a Comissão de 
Valores Mobiliários por meio do Sistema Empresas.NET em 29/03/2022, e encontram-se à disposição dos Acionistas 
na sede da Companhia, bem como disponíveis nos sítios da Cia. (www.cemepe.com.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, 
Balcão (http://www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), assim como quaisquer 
informações podem ser obtidas diretamente pelo e-mail ri@cemepe.com.br. - Nos termos do artigo 3º da Instrução 
CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98, o percentual mínimo de participação no capital social 
votante necessário à requisição da adoção do processo de voto múltiplo é de 5% (cinco por cento).  - Os Acionistas 
deverão comparecer munidos de documento de identidade, e aos que desejarem fazer-se representar, deverá ser 
apresentado mandato com poderes especiais para representação na Assembléia, nos termos da lei, em específico 
o §1º do Art. 126 da Lei 6.404/76, por instrumento público ou particular, ficando dispensada o reconhecimento da 
firma. A Companhia adotará o voto a distância na realização desta Assembleia, nos termos da Instrução da Comissão 
de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481/09, possibilitando que o acionista exerça o direito de voto (i) através da 
transmissão de instruções de preenchimento do Boletim de Voto a Distância (a) ao seu agente de custódia que preste 
esse serviço, caso as ações estejam depositadas em depositário central, ou (b) ao Itaú Corretora de Valores S.A., 
agente escriturador das ações de emissão da Companhia, caso as ações não estejam depositadas em depositário 
central; ou (ii) por meio do envio do Boletim de Voto a Distância diretamente à Companhia. Para informações 
adicionais acerca do exercício do voto a distância, solicitamos aos acionistas que verifiquem as regras previstas 
na Instrução CVM nº 481/09, bem como as orientações e prazos constantes do Boletim de Voto a Distância e do 
Formulário de Referência da Companhia. Rio de Janeiro, 05 de abril de 2022. 

SAMUEL PAPELBAUM - Presidente do Conselho de Administração

FARO ENERGY I COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PROJETOS S.A. 
CNPJ nº 31.191.534/0001-76

Balanço Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 
Valor expressos em milhares de reais - R$

Demonstração do Resultado para o exercício findo em
 31 de dezembro de 2021 Valor Expressos em Milhares de Reais - R$

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Método Indireto para  Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

 Valor Expressos em Milhares de Reais - R$

Demonstração das Mutações do Patrimônio líquido para Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 Valor Expressos em Milhares de Reais - R$

Demonstração do Resultado Abrangente 
para o Exercício findo em  31 de dezembro de 2021 

Valor Expressos em Milhares de Reais - R$

Relatório do Auditor Independente Sobre as Demonstrações Financeiras

Ativo 31/12/2021 31/12/2020
Ativos circulantes

Caixa e equivalentes de caixa 293 693
Contas a receber de clientes 287 272
Impostos correntes a recuperar 629 909
Despesas antecipadas 42 33
Adiantamento a fornecedores - 1

Total dos ativos circulantes 1.251 1.908
Ativos não circulantes

Despesas antecipadas 216 245
Partes relacionadas - 473
Imobilizado 8.887 10.129
Intangivel - 4

Total dos ativos não circulantes 9.103 10.851
Total dos ativos 10.354 12.759
Passivo 31/12/2021 31/12/2020
Passivos circulantes

Fornecedores - 6
Debêntures 1.360 1.289

Total dos passivos circulantes 1.360 1.295
Passivos não circulantes
Debêntures 11.215 12.575
Partes relacionadas 82 -
Empréstimos e financiamentos 5.129 5.027
Total dos passivos não circulantes 16.426 17.602
Total dos passivos 17.786 18.897

Capital social - -
Prejuízos acumulados (5.932) (5.161)
Ajustes de avaliação patrimonial (1.500) (977)

Total do patrimônio líquido
 (passivo a descoberto) (7.432) (6.138)
Total do passivo e do patrimônio líquido 10.354 12.759

31/12/2021 31/12/2020

Receita 2.821 2.857

Custo (1.443) (1.332)

Lucro bruto 1.378 1.525

Despesas gerais e administrativas (1.242) (1.026)

Despesas tributárias (8) (4)

Lucro antes do resultado financeiro 128 495

Despesa financeira (1.690) (7.167)

Receita financeira 791 1.772

Resultado financeiro (899) (5.395)

Prejuízo do exercício (771) (4.900)

31/12/2021 31/12/2020

Prejuízo do exercício ( 771) (4.900)

Resultado abrangente total do exercício (771) (4.900)

Capital social Capital social a integralizar Ajuste de avaliação patrimonial Prejuízos acumulados Total
Saldo em 1° de janeiro de 2020 1 ( 1) - (261) (261)
Prejuízo do exercício - - - (4.900) ( 4.900)
Transações entre acionistas - - (977) - (977)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 1 ( 1) ( 977) (5.161) (6.138)
Saldo em 1° de janeiro de 2021 1 ( 1) (977) (5.161) (6.138)
Prejuízo do exercício - - - (771) (771)
Transações entre acionistas - - (523) - (523)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 1 ( 1) (1.500) (5.932) (7.432)

31/12/2021 31/12/2020
Fluxo de caixa de atividades operacionais
Prejuízo do exercício (771) (4.900)
Ajustes em:
Baixa de ativo intangível 4 -
Depreciação e amortização 1.263 1.203
Juros provisionados 8 957
Juros sobre debêntures 780 700
Variação cambial líquida 177 (742)
Fluxos de caixa operacionais antes
 das movimentações no capital de giro 1.461 (2.782)
Aumento/redução do contas a receber
 de clientes (15) ( 7)
Aumento/redução do impostos a recuperar 280 256
Aumento/redução de despesas antecipadas 19 (278)
Aumento/redução em adiantamento
 a fornecedores 1 -
Aumento/redução em fornecedores (6) (513)
Caixa gerado (aplicado) nas operações 279 (542)
Juros pagos sobre debêntures (780) (700)
Fluxo de caixa liquido aplicado nas atividades 
operacionais (501) (1.242)
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (21) -
Aquisição de intangivel - (5)
Caixa liquido aplicado nas atividades
 de investimento (21) (5)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Emissão de debêntures - 15.000
Pagamento de debêntures (1.289) (1.136)
Partes relacionadas (50) (9.202)
Caixa líquido gerado pelas atividades
 de financiamento (1.339) 4.662
(Redução)aumento de caixa
 e equivalentes de caixa (400) 632
Caixa e equivalentes de caixa no início
 do exercício 693
Caixa e equivalentes de caixa incorporado
 em março de 2020 - 61
Caixa e equivalentes de caixa no final
 do exercício 293 693
(Redução)aumento de caixa e equivalentes 
de caixa (400) 632

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

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

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

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

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

Aos Administradores e Acionistas da Faro Energy I Comércio e Locação de 
Projetos S.A. São Paulo – SP. Opinião. Examinamos as demonstrações con-
tábeis da Faro Energy I Comércio e Locação de Projetos S.A. (“Companhia”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta-
ções do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo 
das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações con-
tábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Faro Energy I Comércio e 
Locação de Projetos 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, aplicáveis às 
pequenas e médias empresas. Base para opinião. Nossa auditoria foi condu-
zida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nos-
sas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éti-
cas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Incerteza 
relevante relacionada com a continuidade operacional. Chamamos a aten-
ção para a Nota Explicativa no 1.1 às demonstrações contábeis, que indicam 
que a Empresa está com o passivo a descoberto em R$ 7.432 mil, bem como 
vem apresentando prejuízos recorrentes e fluxos de caixa operacionais nega-
tivos. Esses eventos e condições, juntamente com outros assuntos descritos 
na Nota Explicativa no 1.1, indicam a existência de incerteza relevante que 
pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade ope-
racional da Empresa. A continuidade de sua operação depende substancial-
mente de alavancagem financeira e aportes de seus acionistas, dentre outras 
condições descritas na Nota Explicativa no 1. Nossa opinião não contém res-
salva em relação a esse assunto. Ênfase. Transações com partes relacionadas. 
Conforme mencionado na Nota Explicativa no 9 a Companhia possui transa-
ção com partes relacionadas, as quais são negociadas entre as partes, poden-

do diferenciar dos valores praticados em condições normais de mercado uma 
vez que é conduzida no contexto de um grupo de empresas, consequente-
mente a análise das demonstrações contábeis deve considerar esse fato. Nos-
sa opinião não está ressalvada em função deste assunto. Outros assuntos. 
Valores correspondentes do exercício anterior. Os valores correspondentes 
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentados para 
fins de comparação, foram auditados por outro auditor independente, que 
emitiu relatório sobre as respectivas demonstrações contábeis em 15 de abril 
de 2021, sem ressalva. Responsabilidades da administração e da governança 
pelas demonstrações contábeis. A administração é responsável pela elabora-
ção e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias 
empresas, e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando apli-
cável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser 
que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas opera-
ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações contábeis. Responsabilidades do auditor independente pela 
auditoria das demonstrações contábeis. Nossos objetivos são obter seguran-
ça razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo-
ável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distor-
ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações contábeis. 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 contábeis, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e sufi-
ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que 
a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi-
cação, omissão ou representações falsas intencionais; • Obtivemos entendi-
mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Companhia; • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração; • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe uma 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de audito-
ria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar 
a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional; e • Ava-
liamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações, e se as demonstrações contábeis repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada; Comunicamo-nos com os respon-
sáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da épo-
ca dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, 
eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. São 
Paulo, 22 de março de 2022. 

Rafael Dominguez Barros - CT CRC 1SP-208.108/O-1. 
Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda. CRC 2SP-034.766/O-0.

Felipe Gomes dos Santos
CT CRC 292.650/O-6

FARO ENERGY PROJETOS SOLARES HOLDING S.A.
CNPJ nº 34.099.970/0001-08

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Demonstração do resultado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 
(Valores expressos em milhares de reais )– R$

Relatório do Auditor Independente Sobre as Demonstrações Financeiras

Demonstração dos resultados abrangentes Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 
(Valores expressos em milhares de reais )– R$

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 
(Valores expressos em milhares de reais )– R$

Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Controladora Consolidado
Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Ativos
Ativos circulantes

Caixa e equivalentes de caixa 5 308 - 11.802 16.799
Contas a receber de clientes 6 - 2.433 614
Impostos a recuperar 7 2 - 9.338 4.019
Despesas antecipadas 8 2.681 - 2.732 20
Adiantamento a fornecedores 9 1 - 1.362 53.213

Total dos ativos circulantes 2.992 - 27.667 74.665
Ativos não circulantes - - -

Despesas antecipadas 8 1.340 - 1.340 -
Partes relacionadas 10 104.614 - 39 33
Investimento 11 10.873 16.498 - -
Imobilizado 12 - - 108.016 46.669

Total dos ativos não circulantes 116.827 16.498 109.395 46.702
Total dos ativos 119.819 16.498 137.062 121.367

Controladora Consolidado
Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Passivos
Passivos circulantes

Empréstimos e financiamentos 13
Fornecedores - 121 2.272 135
Obrigações tributárias e trabalhistas 266 8 288 71
Outras contas a pagar 65 - 70 -
Partes relacionadas 10 352 - 15.296 104.792

Total dos passivos circulantes 683 129 17.926 104.998
Passivos não circulantes

Partes relacionadas 10 - 135 - 135
Empréstimos e financiamentos 13 111.097 - 111.097 -

Total dos passivos não circulantes 111.097 135 111.097 135
Total dos passivos 111.780 264 129.023 105.133

Capital social 15 23.076 20.770 23.076 20.770
Prejuízos acumulados (14.028) (3.527) (14.028) (3.527)
Ajuste de avaliação patrimonial (1.009) (1.009) (1.009) (1.009)

Total do patrimônio liquido 8.039 16.234 8.039 16.234
Total do passivo e do patrimônio liquido 119.819 16.498 137.062 121.367

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

Controladora Consolidado
Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Receita 16 - - 16.144 1.251
Custo 17 - - (10.321) (1.121)
Lucro bruto - - 5.823 130
Despesas gerais e administrativas 18 (1.520) (256) (2.487) (689)
Despesas tributárias (502) (1) ( 559) (19)
Resultado de equivalência patrimonial (7.934) (3.263)
Outras receitas (despesas) operacionais 15 - - (8)
Prejuízo antes do resultado financeiro (9.941) (3.520) 2.777 (586)
Despesa financeira 19 (5.330) (13.440) (3.022)
Receita financeira 19 4.770 - 162 88
Prejuízo antes do imposto de renda
 e contribuição social (10.501) (3.520) (10.501) (3.520)
Prejuízo do exercício (10.501) (3.520) (10.501) (3.520)

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

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Prejuízo do exercício (10.501) (3.520) (10.501) (3.520)
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente do exercício (10.501) (3.520) (10.501) (3.520)

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

Nota
Capital 

social

Capital 
social a 

integralizar

Prejuízos 
acumu-

lados

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial

Total do 
patrimônio 

líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2019 (não auditado) 100 (100) (7) - (7)
Aumento de capital através de transações
 com acionistas 15 20.770 - - - 20.770
Prejuízo do exercício - - (3.520) - (3.520)
Transações entre acionistas 15 - - - (1.009) (1.009)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 20.870 (100) (3.527) (1.009) 16.234
Aumento de capital através de transações
 com acionistas 15 2.306 - - - 2.306
Prejuízo do exercício - - (10.501) - (10.501)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 23.176 (100) (14.028) (1.009) 8.039

As notas explicativas da Adminsitração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Fluxo de caixa de atividades operacionais
Prejuízo do exercício (10.501) (3.520) (10.501) (3.520)
Ajustes em:
Depreciação e amortização - - 8.269 1.086
Juros ativos e passivos 315 - 18.403 2.692
Resultado com equivalência patrimonial 7.934 3.263 - -
Baixa de imobilizado - - 4.578 -
Fluxos de caixa operacionais antes
 das movimentações no capital de giro (2.252) (257) 20.749 258
(Aumento)/redução nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes - (1.819) (563)
Impostos a recuperar (2) - (5.319) (2.502)
Despesas antecipadas (4.021) - (4.052) (8)
Adiantamento a fornecedores (1) - 51.851 (8.184)
(Redução)/aumento nos ativos operacionais -
Fornecedores (121) 121 2.137 89
Obrigações tributárias e trabalhistas 258 8 217 50
Redução em outras contas a pagar 65 - 70 (1.778)
Caixa gerado pelas/(aplicado nas) gerado pelas operações (6.074) (128) 63.834 (12.638)
Juros pagos - - - (408)
Fluxo de caixa líquido gerado pelas/
(aplicado nas) atividades operacionais (6.074) (128) 63.834 (13.046)
Fluxo de caixa de atividades de investimento - -
Aquisição de investimento (2.309) - - -
Ajustes de investimentos entre acionistas - - (1.009)
Aquisições de imobilizado - - (74.194) (640)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento (2.309) - (74.194) (1.649)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento - -
Aumento de capital social 2.306 - 2.306 -
Partes relacionadas (99.415) 128 (141) 1.837
Empréstimos e financiamentos 105.800 - 3.198 3.118
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 8.691 128 5.363 4.955
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa 308 - (4.997) (9.740)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício - - 16.799 -
Saldo de caixa e equivalentes de caixa incorporados - - - 26.539
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 308 - 11.802 16.799
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa 308 - (4.997) (9.740)

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

Aos Administradores e Acionistas da Faro Energy Projetos Solares Holding S.A. São Paulo – SP. Opinião. Examina-
mos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Faro Energy Projetos Solares Holding S.A. (“Compa-
nhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Faro Energy Projetos Solares Holding S.A. em 31 de dezembro 
de 2021, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais 
e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às pequenas e médias empresas. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individu-
ais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Incerteza relevante 
relacionada com a continuidade operacional. Chamamos a atenção para a Nota Explicativa no 1.1 às demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas, que indicam que a Empresa vem apresentando prejuízos recorrentes e fluxos de 
caixa operacionais negativos. Esses eventos e condições, juntamente com outros assuntos descritos na Nota Explica-
tiva no 1.1, indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de 
continuidade operacional da Empresa. A continuidade de sua operação depende substancialmente de alavancagem 
financeira e aportes de seus acionistas, dentre outras condições descritas na Nota Explicativa no 1. Nossa opinião não 
contém ressalva em relação a esse assunto. Ênfase. Transações com partes relacionadas. Conforme mencionado na 
Nota Explicativa no 10 a Companhia possui transação com partes relacionadas, as quais são negociadas entre as partes, 
podendo diferenciar dos valores praticados em condições normais de mercado uma vez que é conduzida no contexto 
de um grupo de empresas, consequentemente a análise das demonstrações contábeis individuais e consolidadas 
deve considerar esse fato. Nossa opinião não está ressalvada em função deste assunto. Outros assuntos. Valores cor-
respondentes do exercício anterior. Os valores correspondentes referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2020, apresentados para fins de comparação, foram auditados por outro auditor independente, que emitiu relatório 
sobre as respectivas demonstrações contábeis individuais e consolidadas em 28 de outubro de 2021, sem ressalva. 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis individuais e consolidadas. 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas, e pe-
los controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o 
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar 

a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor independente pela auditoria 
das demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que 
as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Como parte da auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissio-
nal ao longo da auditoria. Além disso: •Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e sufi-
ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais; • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia; • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração; 
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos 
que existe uma incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inade-
quadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional;
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, 
inclusive as divulgações, e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada; e • Obtivemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do 
grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Somos responsá-
veis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.  
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos 
trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas 
nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. São Paulo, 22 de 
março de 2022. Rafael Dominguez Barros - CT CRC 1SP-208.108/O-1. Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda. 
CRC 2SP-034.766/O- 0

Felipe Gomes dos Santos
CT CRC 292.650/O-6

Audiência pública das 
carteiras administradas 
termina dia 22

Está aberta a audi-
ência pública para 
debater as regras e 

procedimentos para regis-
tro das carteiras adminis-
tradas das instituições que 
seguem o Código de Ad-
ministração de Recursos de 
Terceiros. As sugestões po-
dem ser enviadas até o dia 
22 de abril para o e-mail: 
audiencia.publica@anbima.
com.br.

A atividade de gestão 
de carteira administrada 
entrou para a autorregula-
ção em 2020. A mudança 
atende demanda do pró-
prio mercado para a criação 
de padrões e práticas que 
trouxessem mais segurança 
a gestores e investidores. 

Com a nova regra, os gesto-
res serão responsáveis pelo 
registro e envio mensal de 
informações das carteiras 
administradas, podendo 
contratar terceiros para esta 
função. Segundo a Associa-
ção Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro e 
de Capitais (Anbima), o en-
vio de informações possibi-
litará a criação de uma base 
de dados que poderá ser 
utilizada pelo mercado pa-
ra acompanhar os números 
dessa indústria. A norma 
prevê, ainda, o seguimen-
to de regras relacionadas a 
confidencialidade das in-
formações, como dispõe a 
LGPD (lei geral de prote-
ção de dados).

Mercado imobiliário 
chinês de usados 
esquenta no 1º tri

O mercado imobili-
ário chamado de 
segunda mão na 

China começou a se recu-
perar no primeiro trimestre 
em meio ao afrouxamento 
das políticas de crédito e re-
gulação, de acordo com um 
relatório do Beike Research 
Institute.

No primeiro trimestre, 
as vendas de casas da se-
gunda mão em 50 cidades 
aumentaram quase 7% em 
relação ao trimestre ante-
rior, enquanto as vendas em 
março tiveram um aumento 
mensal de mais de 40%, de 
acordo com o relatório.

A recuperação do merca-
do tem sido desigual com a 
região do Delta do Rio Yang-
tzé vendo um impulso de 

crescimento mais forte, ob-
servou o relatório, atribuindo 
as melhorias às taxas de hipo-
tecas em queda e às políticas 
de apoio dos governos locais. 
No segundo trimestre, as 
vendas de casas da segunda 
mão continuarão a aumentar 
devido à flexibilização das 
políticas de empréstimos e 
mais apoio das autoridades 
locais, acrescentou o relató-
rio.

Segundo a agência Xi-
nhua, no relatório de traba-
lho do governo deste ano, a 
China reiterou o princípio 
de “casas são para viver, 
não para especular”, pro-
metendo manter os preços 
da terra, os preços da habi-
tação e as expectativas do 
mercado estáveis.
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