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CRIANÇAS BRUXAS
Abandonadas na África,  
situação piorou com chegada das 
igrejas pentecostais.  
Por Bayard Boiteux, página 3

‘CULTURA E 
SOCIEDADE’
Um ponto que restringe o conceito 
de sociedade é o objetivo comum.  
Por Paulo Alonso, página 2

DEFINIÇÃO SOBRE 
CICLOVIA TIM MAIA
Já foram gastos R$ 72 milhões e 
obra segue interditada. Por Sidnei 
Domingues e Sérgio Braga, página 4

Planos de  
saúde terão 
aumento 
recorde: 15,5%

A Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) aprovou o re-
ajuste anual para os planos de saú-
de individuais e familiares. O au-
mento poderá ser de até 15,5%. A 
decisão foi tomada pela diretoria 
por quatro votos a um, informa a 
Agência Brasil.

Trata-se do maior reajuste 
anual já aprovado pela agên-
cia, criada em 2000. As ope-
radoras dos planos de saúde 
poderão aplicar o índice em 
mensalidades cobradas entre 
maio de 2022 a abril de 2023. 
Mas a atualização dos valores 
só pode ser realizada a partir 
da data de aniversário de cada 
contrato.

A variação das despesas assis-
tenciais de 2021 foi de 20,35%. É 
o maior percentual da série histó-
rica apresentada na reunião, com 
dados desde 2014. Em 2020, hou-
ve queda de 9,2%.

A decisão não se aplica aos pla-
nos coletivos, sejam empresariais 
ou por adesão. Ela incide apenas 
nas mensalidades dos contratos 
individuais e familiares firmados 
a partir de janeiro de 1999. São 
aproximadamente 8 milhões de 
beneficiários, o que corresponde 
a 16,3% do mercado de saúde su-
plementar.

Em 2021, as operadoras foram 
obrigadas a reduzir as mensalida-
des em 8,19%, porque em 2020 
houve queda generalizada na de-
manda por serviços de saúde em 
meio ao isolamento social decor-
rente da pandemia. No período, 
os planos registraram uma redu-
ção de custos.

Lubnor foi vendida por 
quase metade do valor
Venda de refinarias ignora alta lucratividade atual

O preço negociado pela 
Petrobras para a venda 
da Refinaria Lubrifi-

cantes e Derivados do Nordeste 
(Lubnor) e seus ativos logísticos 
associados, em Fortaleza (CE), à 
Grepar Participações Ltda., por 
US$ 34 milhões, representa ao 
menos 55% do seu valor em com-
paração com os cálculos estima-
dos em estudo realizado pelo Ins-
tituto de Estudos Estratégicos de 
Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (Ineep).

É a quarta refinaria da Petro-
bras de oito ativos colocados à 
venda pela estatal no compromis-
so firmado com o Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade), em 2019, para abertura 
do mercado de refino no país. O 
consultor da área de petróleo e gás 
Paulo César Ribeiro Lima, em au-

diência no Senado na terça-feira, 
afirmou que as refinarias estão em 
um momento de alta lucratividade 
em todo o mundo e que a venda 
que tem sido feita pela Petrobras é 
indefensável.

A Lubnor é uma das líderes na-
cionais na produção de asfalto e 
a única no país a produzir lubrifi-
cantes naftênicos de usos nobres.

De acordo com os parâme-
tros utilizados pelo Ineep, a re-
finaria localizada no Ceará está 
avaliada com um valor mínimo, 
pelas projeções cambiais mais 
elevadas deste ano, de US$ 62 
milhões, quase o dobro do va-
lor negociado pela estatal com o 
potencial. O estudo informa que 
a Lubnor tem um potencial im-
portante de geração de caixa fu-
tura, o que, pelas premissas que 
o Ineep considera adequadas, 

pode estar sendo subvalorizada 
nesse momento de venda.

Para realizar o valor da Lub-
nor, o Ineep utilizou o método 
do Fluxo de Caixa Descontado 
(FCD), que se baseia no valor 
presente dos fluxos de caixa, 
projetando-os para futuro. Do 
resultado, são descontadas: taxa 
que reflete o risco do negócio, 
despesas de capital (investimen-
to em capital fixo) e necessida-
des adicionais de giro.

Este fluxo de caixa é calculado 
tanto para a empresa como para o 
acionista. Trata-se de um modelo 
de cálculo que apresenta o maior 
rigor técnico e conceitual, sendo, 
por isso, o mais indicado e adota-
do na avaliação de empresas.

A Federação Única dos Petro-
leiros (FUP) vai contestar judicial-
mente a venda. Página 6

Reino Unido e Hungria anunciam imposto 
sobre ganhos extraordinários do petróleo
No Brasil, lucros das empresas ficam intocados

Dois países com gover-
nos de diferentes visões 
políticas, Reino Unido e 

Hungria anunciaram nesta quinta-
-feira imposto temporário sobre 
lucros extraordinários de empre-
sas com objetivo de aliviar a carga 
financeira das famílias em meio à 
inflação. O caminho é oposto do 
que está para ser adotado no Bra-
sil, em que se pretende reduzir o 

ICMS, prejudicando a arrecada-
ção dos estados, em vez de taxar 
os lucros das petroleiras.

No caso do país governado por 
Boris Johnson, a taxa, de 25%, re-
cairá sobre companhias de petróleo 
e gás, mas poderá ser estendido pa-
ra empresas de energia elétrica. Na 
Hungria de Viktor Orban, a taxação 
extra recairá principalmente sobre 
os setores financeiro e de energia, 

para conter a inflação e financiar o 
aumento dos custos de defesa.

A taxa foi proposta no Reino 
Unido pelo Partido Trabalhista, da 
oposição, mas o governo não ex-
pressou muito apoio na ocasião. 
Agora, o ministro das Finanças, 
Rishi Sunak, decidiu pela adoção 
diante do agravamento da crise do 
custo de vida e dos lucros recordes 
dos gigantes da energia. Página 3

Ministro britânico Rishi Sunak acabou adotando proposta feita pela oposição

Pacheco apoia
projeto que
reduz ICMS de 
combustíveis

O presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco, disse nesta quinta-
-feira que a Casa vai dar “toda a 
atenção” ao projeto de lei comple-
mentar que prevê um teto de 17% 
para o ICMS dos combustíveis e 
da energia elétrica. Aprovado na 
noite de quarta-feira pela Câmara 
dos Deputados, o PLP 18/2022 é 
criticado por governadores, que 
estimam uma perda de arrecada-
ção entre R$ 64 bilhões e R$ 83 
bilhões.

“Vamos receber o que foi apro-
vado na Câmara. A intenção do 
Congresso Nacional é buscar so-
luções inteligentes e efetivas para 
a redução do preço dos combus-
tíveis. Daremos toda a atenção ao 
projeto. Vamos promover reunião 
de líderes na próxima semana e 
definir o trâmite desse projeto. 
Vamos dar a ele a importância de-
vida porque parece ser um instru-
mento inteligente para a redução 
dos preços. De fato, já passou dos 
limites o que estamos vivendo”, 
afirmou à Agência Senado.

Demanda por 
seguro de
autos cai 15,6% 
sobre março

O volume de consultas por se-
guros de automóveis aumentou 
21,9% em abril na comparação 
com igual mês de 2021. É o que 
revela o Índice Neurotech de De-
manda por Seguros (INDS), que 
mede mensalmente o comporta-
mento e o volume das consultas 
na plataforma da Neurotech, em-
presa de soluções em inteligência 
artificial. Em relação a março, po-
rém, deste ano, houve uma queda 
de 15,6%.

Em abril, o INDS destaca os 
estados do Paraná (24,66%), Mi-
nas Gerais (19,72%) e São Paulo 
(19,51%), entre os três primeiros 
do ranking. Foram seguidos por 
Rio Grande do Sul e Rio de Janei-
ro, com alta de 13,89% e 10,99%, 
respectivamente.

Dados da Fenabrave indicam 
que a venda de veículos novos 
teve queda de 6,07% em abril na 
comparação com igual mês do 
ano passado. No acumulado do 
ano (de janeiro a abril), as vendas 
somam 996.900 unidades, 7,18% 
a menos do que o registrado no 
mesmo período do ano passado.

 Xinhua/Str
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‘Cultura e Sociedade’

Instabilidades do sistema Meu INSS

Por Paulo Alonso

Em muito boa hora, e 
no instante em que 
a cultura no Brasil 

tem sido reduzida a pó nos 
últimos anos, sem qualquer 
incentivo, e sendo a todo o 
instante desprezada, massa-
crada e aviltada, a profes-
sora Maria de Fátima Silva 
Porto lança o livro Cultura e 
Sociedade, editado pela Uni-
pam. Na sua apresentação, 
a autora enfatiza que todo 
profissional, de qualquer 
área, deve ter conhecimen-
to sobre o que representa a 
cultura em uma sociedade.

Essa obra visa justamente 
proporcionar o leitor a opor-
tunidade de adquirir conheci-
mento integralista, por meio 
da abordagem de diversos 
temas atuais, os quais fazem 
parte do cotidiano. Assim, a 
escritora espera que, ao final 
da leitura, o leitor tenha uma 
visão mais crítica e reflexiva 
sobre sua própria realidade, 
seu contexto, seu entorno, 
enfim, sobre problemas que 
a sociedade brasileira apre-
senta e enfrenta diariamente.

Dividida em 19 capítulos, 
a obra foca o homem, a cul-
tura, os aspectos biológicos 
e culturais; o multicultura-
lismo e relações étnico-ra-
ciais; a História do Brasil e 
as culturas afro-brasileira e 
indígena; a ética e a moral; 
ideologia, democracia, cida-
dania e Direitos Humanos, 
passando pelos meios de 
comunicação de massa, o 
trabalho, o mercado e a res-
ponsabilidade social.

Conceitos sobre globa-
lização e neoliberalismo; 
grupos etários e conflitos 
de gerações; ecologia e bio-
diversidade e relações so-
ciais de gênero e violência 
rural e urbana também são 

temas que merecem desta-
que no livro de Fátima Por-
to. Na realidade, a autora 
fez uma pesquisa das mais 
espetaculares sobre todos 
esses temas e, em lingua-
gem de fácil entendimento, 
ela apresenta cada um deles 
e, ao mesmo tempo, vai dei-
xando possibilidades para 
reflexões do leitor.

Doutora em História e 
Culturas Políticas; mestre 
em História Social da Cul-
tura; especialista em Socio-
logia, História Moderna e 
Contemporânea e História 
do Brasil, além de licencia-
da em História, Fátima Por-
to é, atualmente, professora 
e presidente do Comitê de 
Ética em Pesquisa do Cen-
tro Universitário de Pato de 
Minas. Para ela, estudar e 
conhecer a cultura da socie-
dade brasileira é extrema-
mente importante, pois o 
homem é produto e produ-
tor da cultura na qual foi e 
continua sendo socializado.

A palavra cultura tem vá-
rias acepções, sendo a mais 
corrente, especialmente na 
antropologia, a definição 
genérica formulada por 
Edward Tylor, segundo a 
qual cultura é “todo aque-
le complexo que inclui o 
conhecimento, as crenças, 
a arte, a moral, a lei e os 
costumes e todos os outros 
hábitos e capacidades ad-
quiridos pelo homem como 
membro de uma socieda-
de”. Definições de “cultu-
ra” foram realizadas, dentre 
outros, por Ralph Linton, 
Leslie White, Geertz, Frans 
Boas, Malinowski.

Por ter sido fortemente 
associada ao conceito de 
civilização no século 18, 
a cultura, muitas vezes, se 
confunde com noções de 
desenvolvimento, educação, 

bons costumes, etiqueta e 
comportamentos de elite. 
Essa confusão entre cultu-
ra e civilização foi comum, 
sobretudo, na França e na 
Inglaterra dos séculos 18 e 
19, onde cultura se referia a 
um ideal de elite. Ela possi-
bilitou o surgimento da di-
cotomia (e, eventualmente, 
hierarquização) entre “cul-
tura erudita” e “cultura po-
pular”, mais bem represen-
tada nos textos de Matthew 
Arnold, ainda fortemente 
presente no imaginário das 
sociedades ocidentais.

Fátima Porto enfatiza 
que, segundo Laraia, a pa-
lavra cultura está associada 
ao momento em que foi ela-
borada a primeira norma ou 
regra entre os homens. Essa 
seria a criação de um padrão 
de comportamento genera-
lizado, isto é, comum para 
todas as sociedades huma-
nas. E essa primeira norma 
foi, de acordo com a autora, 
a proibição do incesto.

Do ponto de vista das ci-
ências sociais, isto é, da so-
ciologia e da antropologia, 
sobretudo conforme a for-
mulação de Tylor, a cultura é 
um conjunto de ideias, com-
portamentos, símbolos e prá-
ticas sociais artificiais apren-
didos de geração em geração 
por meio da vida em socieda-
de. Essa definição geral pode 
sofrer mudanças de acordo 
com a perspectiva teórica do 
sociólogo ou antropólogo 
em questão.

De forma didática, Fá-
tima Porto escreve que há 
comportamentos que resul-
tam da mistura de múltiplos 
grupos e que se pode obser-
var essa realidade em festas, 
regras de etiqueta e crenças. 
Naturalmente, a língua por-
tuguesa, que é um impor-
tante elemento da unidade 

nacional, também está entre 
os pontos de destaque da 
cultura brasileira. Em con-
sequência das dimensões 
geográficas, os diferentes 
grupos que se estabelece-
ram no Brasil influenciaram 
a língua de maneira particu-
lar. Assim, há entonações e 
expressões que apontam as 
mais variadas regiões. Em-
bora seja a mesma, a língua 
é pronunciada de maneira 
diferente no Sul, no Sudes-
te, no Norte, no Nordeste e 
no Centro-Oeste.

O Brasil é um país rico em 
diversidade cultural, devido 
a sua extensão territorial e a 
pluralidade de colonizações 
e influências sofridas ao 
longo do processo de cons-
trução da sociedade brasi-
leira. Nas regiões Norte e 
Nordeste, a predominância 
é das tradições indígenas e 
africanas, sincretizadas com 
os costumes dos povos eu-
ropeus, que colonizaram 
o país. Na região Centro-
-Oeste, onde predomina o 
Pantanal, existe ainda uma 
grande presença da diversi-
dade cultural indígena, com 
forte influência da culinária 
mineira e paulista. Já no Su-
deste e Sul destacam-se cos-
tumes de origem europeia, 
com colônias portuguesas, 
germânicas, italianas e es-
panholas que, ainda hoje, 
mantêm a cultura típica de 
seus países de origem.

Já a sociedade é uma 
agremiação de pessoas que 
se juntam com vistas a pre-
servar a sobrevivência da 
coletividade. Não é possível 
falar que uma sociedade é 
completamente homogê-
nea e que todas as socieda-
des são homogêneas entre 
si, mas há uma norma ge-
ral nelas que as coloca em 
graus parecidos de funcio-

namento. Há também, e a 
obra aponta, uma diferença 
sociológica entre a comuni-
dade e a sociedade, sendo 
que esta é mais complexa e 
comporta-se de maneira di-
ferente daquela.

Pode-se dizer que um 
ponto que restringe o con-
ceito de sociedade é o obje-
tivo comum. Uma socieda-
de é uma espécie de pacto 
social que coloca os seres 
humanos em um tipo de 
contrato para que alguns 
benefícios sejam adquiri-
dos. Para que o pacto fun-
cione, é extremamente ne-
cessário que deveres sejam 
cumpridos pelos cidadãos 
que convivem na sociedade 
em questão.

Uma sociedade, de acor-
do com os conceitos da 
obra de Fátima Porto, co-
munga de uma cultura em 
comum e de hábitos e cos-
tumes comuns. É impor-
tante essa unidade dentro 
da sociedade para que haja 
maior coesão solidária entre 
as pessoas e estas cumpram 
efetivamente os seus papéis, 
conferindo à sociedade o 
papel de organizadora e 
protetora da vida humana. 
As sociedades são compos-
tas por grupos de pessoas 
com maior organização, 
geralmente esses grupos 
encerram em si as comuni-
dades; e há nelas uma orga-
nização social feita por ins-
tituições, como o governo, 
a família, a escola e, quando 
há a quebra da ordem so-
cial, a polícia.

Um dos fatores distintivos 
dos seres humanos em rela-
ção aos demais animais, além 
do raciocínio e da linguagem, 
é a criação de cultura. O ser 
humano é capaz de criar cul-
tura e faz isso desde os pri-
mórdios de seu desenvolvi-

mento, com vistas a manter 
uma unidade de coesão nas 
sociedades. Aliás, outro fator 
distintivo dele é a formação 
de sociedades. Os animais 
irracionais agrupam-se em 
comunidades, isso é fato, 
porém, esses agrupamentos 
são menos complexos, pois 
o que rege a vida animal é, 
apenas, o instinto. Para além 
do instinto, os seres huma-
nos desenvolveram o racio-
cínio e, com isso, adquiriram 
a habilidade de criar cultura 
e mecanismos complexos de 
sobrevivência.

Ainda, em grupos pela for-
ça e pela capacidade de juntar 
esforços para sobreviver, os 
seres humanos tiveram que 
criar mecanismos de coesão 
social e organização, para 
que não houvesse possibili-
dade de destruição do grupo. 
Nesse sentido, as sociedades 
surgiram para que a cultura e 
as normas sociais estabeleci-
das por pactos impedissem o 
caos que pode surgir do con-
vívio natural entre indivíduos 
diferentes, que, muitas vezes, 
têm vontades diferentes.

A obra de Fátima Porto, 
pela importância e profun-
didade de cada um dos ca-
pítulos apresentados, é para 
ser lida e relida, com aten-
ção máxima, pois o leitor, ao 
mergulhar nos conceitos tra-
zidos por ela, amparados, por 
vezes, em citações grandes 
autores, terá um leque infor-
mações para numerosas re-
flexões, todas elas ancoradas 
na atualidade dos temas exi-
bidos, presentes em jornais, 
telejornais, rádios e redes so-
ciais. Um livro que, sem dú-
vida, deve ser adotado pelos 
professores nas escolas e nas 
universidades.

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da 
Universidade Santa Úrsula.

Por Alexandre 
Triches

O Meu INSS é uma 
ferramenta criada 
para dar maior fa-

cilidade à vida do cidadão. 
Pode ser acessada pela in-
ternet ou pelo aparelho de 
telefone celular. O sistema 
foi criado para suprir a re-
dução no número de ser-
vidores que atendem nas 
agências, assim como para 
modernizar as formas de 
requerimento de benefícios 
e serviços. 

Acontece que as pessoas 
têm tido muita dificuldade 
para acessar o Meu INSS 

diante de sucessivas falhas 
operacionais que colocam o 
sistema fora do ar. Isto tem 
gerado um prejuízo muito 
grande para quem necessi-
ta marcar perícias, consul-
tar extratos de pagamento, 
confirmar o tempo de con-
tribuição, requerer aposen-
tadorias ou outros serviços 
ofertados. 

O presente artigo tem 
como objetivo apresentar 
algumas alternativas pa-
ra quem está necessitando 
utilizar o sistema do INSS 
e enfrenta dificuldades tec-
nológicas. Para isso, é im-
portante ter ciência que 
existem três canais de aten-

dimento entre o cidadão 
e a Previdência: o sistema 
Meu INSS, a central 135 e o 
atendimento presencial nas 
agências.

A central 135 é um dos 
canais de comunicação com 
o INSS mais tradicionais. 
Trata-se de um número te-
lefônico, caminho indicado 
pela Previdência quando o 
aplicativo está fora do ar. 
Acontece que, muitas vezes, 
a central 135 também não 
resolve os problemas dos 
cidadãos: seja porque o in-
teressado não possui acesso 
ao aparelho telefônico, por-
que o tempo de espera da 
chamada é interminável, ou 

até mesmo porque o aten-
dente tem limitações de co-
nhecimento para prestar o 
atendimento. 

Para tais situações é re-
comendado comparecer 
diretamente na Agência da 
Previdência Social. Exis-
tem duas regras para o 
atendimento presencial: o 
interessado não dispor de 
meios para a realização do 
requerimento pela forma 
remota e/ou os requeri-
mentos de benefícios ou 
serviços demandados não 
estarem disponibilizados 
através dos canais remo-
tos. Nestes casos, para ser 
atendido presencialmente, 

é fundamental ir até uma 
agência e informar a im-
possibilidade de requeri-
mento pelos canais remo-
tos. 

Desta forma será possí-
vel solicitar, mediante agen-
damento, todos os serviços 
e benefícios do INSS. No 
dia e horário agendado, no 
guichê de atendimento, a 
documentação será digitali-
zada e o pedido protocoli-
zado, cabendo ao servidor 
informar como se dará o 
acompanhando do pedido. 
A análise do pedido, por-
tanto, não será presencial, 
mas sim apenas o protocolo 
do requerimento por meio 

do servidor à distância. 
É de fundamental im-

portância que os sistemas 
eletrônicos do INSS fun-
cionem com estabilidade. 
Importante ainda que os 
canais de ouvidoria sejam 
reforçados e que haja su-
porte efetivo para as pesso-
as com dificuldades com os 
canais remotos. Enquanto 
isso não acontecer deve o 
INSS seguir atendendo pre-
sencialmente nas Agências, 
com amplitude, garantindo, 
assim, o acesso da popula-
ção à Previdência Social.

Alexandre Triches é advogado e pro-
fessor universitário.
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Crianças bruxas

Abandonadas pelas famílias e enviadas para orfanatos, 
algumas crianças sofrem na África com o estigma 

de que são bruxas. Vivem situações dificílimas, agravadas 
nos últimos anos com a chegada das igrejas pentecostais, 
que as tratam como seres possuídos pelo Diabo. Realidade 
preocupante.

Dia do Ceramista

Criado por Solange Mano, acontece neste sábado o Dia 
do ceramista, que será celebrado no Pepper Bar, no Shop-
ping Arcádia, em Petrópolis, às 19 horas.

Viagem intempestiva

Aqui, entre nós, o que veio fazer o Musk no Brasil? 
Monitorar a Amazônia, o Brasil faz muito bem e não pre-
cisa de satélites... Instrumento de marketing da campanha 
do Bolsonaro?

Millor homenageado

Nesta sexta, às 9 horas, o prefeito Eduardo Paes inau-
gura, no Arpoador uma placa lembrando que Millor foi 
pioneiro no jogo de frescobol. A ideia foi encabeçada pelo 
amigo Luiz Gravatá.

Data Nacional da Itália

Com o avanço da vacina e redução dos casos de Covid, 
os consulados no Rio de Janeiro estão voltando a celebrar 
de forma presencial as datas nacionais. Começou com a 
Argentina no último dia 24 e prossegue com a Itália no 
dia 2 de junho.

Tese de doutorado

O cirurgião plástico Rawlson de Thuin defende sua tese 
de doutorado “Custo-utilidade de próteses oteointegradas 
extraorais na reconstrução nasal” no próximo dia 29 de 
junho, na Unirio. A tese deve se transformar num livro.

Kotter promove  
autores portugueses

Marcos Pamplona, brasileiro radicado em Portugal, que 
abriu a Editora Kotter, em Lisboa, inova mais uma vez. 
Está publicando no Brasil e na Argentina, dois autores 
portugueses: Amadeus Lopes Sabino e Antonio Vera.

Frase da semana

“Sempre que o coração apertar, der vontade de cho-
rar, sentir um tremor nas mãos, não se esqueça que a 
felicidade depende de você. O encontro com um amar 
Narciso também fortalece a alma em momentos de crise 
existencial. Somos o que somos, mas se não nos encon-
trarmos na vigência de um abraço solitário, perderemos 
a razão de buscar sentido no impensável mundo das 
visões esotéricas. Fugaz a relação com a luta de ser um 
pouco mais do que sentir. Conseguir viver na imensi-
dão do beijar a próspera missão de se respeitar, de se 
acompanhar e de unir audácia com coragem genuína de 
iluminar um outro escondido.”

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

Viver Incorporadora e Construtora S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/ME nº 67.571.414/0001-41 - NIRE 35.300.338.421

Edital de 2ª Convocação
Senhores Acionistas: Nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 481, 
de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”) e da Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), ficam convocados os 
acionistas da Viver Incorporadora e Construtora S.A. (“Viver” ou “Companhia”), para Assembleia 
Geral Extraordinária, a ser realizada, em segunda convocação, no dia 02 de junho de 2022, às 11:00 
horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1461, Ed. Centro Em-
presarial Mario Garnero, Torre Sul, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-921 (“AGE”), nos termos 
do Manual do Acionista divulgado pela Companhia, para deliberarem sobre: (i) a realização da 5ª 
(quinta) emissão, pela Companhia, de debêntures conversíveis em ações ordinárias (“Debêntures”), 
da espécie com garantia real, em 4 (quatro) séries, para distribuição pública, com esforços restritos de 
distribuição, nos termos do artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações, da Instrução da CVM nº 476, 
de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada e demais leis e regulamentações aplicáveis (“5ª Emissão 
de Debêntures”); (ii) a outorga das alienações fiduciárias, no âmbito da 5ª Emissão de Debêntures, a 
serem constituídas pela Companhia, em favor da Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
Ltda. (“Agente Fiduciário”), na qualidade de representante dos titulares das Debêntures, em caráter 
irrevogável e irretratável, de quotas de emissão da Liv Real Estate Distressed Gestão Imobiliária Ltda. 
(“Sociedade I”) e de quotas de emissão da Projeto Imobiliário Vlos Ltda. (“Sociedade II” e, em conjunto 
com a Sociedade I, “Sociedades”), ambas de titularidade da Companhia e representativas de 100% 
(cem por cento) dos respectivos capitais sociais das Sociedades (“Alienações Fiduciárias”); (iii) a 
autorização para diretoria da Companhia negociar todos os termos e condições que venham a ser 
aplicáveis à 5ª Emissão de Debêntures e às Alienações Fiduciárias, incluindo a celebração de todos 
os documentos aplicáveis no âmbito da 5ª Emissão de Debêntures e das Alienações Fiduciárias, bem 
como realizar todos e quaisquer os atos complementares necessários à formalização da 5ª Emissão 
de Debêntures e das Alienações Fiduciárias; e (iv) a alteração do limite do capital autorizado da Com-
panhia, e consequente alteração do artigo 6º do seu Estatuto Social. Documentos e informações à 
disposição dos acionistas: Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas 
na AGE, inclusive o Manual dos Acionistas, contendo as propostas dos administradores para a AGE, 
encontram-se à disposição dos acionistas na sede e no website da Companhia (www.ri.viver.com.br), 
bem como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, 
Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações, e Instrução CVM 
481. Participação dos acionistas: Poderão participar da AGE ora convocada os acionistas titulares 
de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores devidamen-
te constituídos, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam no 
Manual do Acionista. Para participar na AGE, os senhores acionistas deverão apresentar originais ou 
cópias dos seguintes documentos: (i) documento hábil de identidade do acionista ou de seu represen-
tante; (ii) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua 
titularidade ou em custodia, na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) documentos 
que comprovem os poderes do representante do acionista pessoa jurídica ou do gestor ou administra-
dor no caso de fundos de investimento; e (iv) instrumento de procuração, devidamente regularizado na 
forma da lei, na hipótese de representação do acionista. Apresentação dos documentos para parti-
cipação na AGE: Para fins de melhor organização da AGE, solicita-se aos acionistas da Companhia 
o depósito dos documentos relacionados acima na sede da Companhia, na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, nº 1461, Ed. Centro Empresarial Mario Garnero, Torre Sul, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 
01452-921, aos cuidados do Diretor-Presidente e de Relação com Investidores, Sr. Ricardo Piccinini da 
Carvalhinha, no horário das 8:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, com antecedência mínima 
de 2 dias úteis a contar da hora marcada para a realização da AGE. São Paulo, 25 de maio de 2022. 
Rodrigo César Dias Machado - Presidente do Conselho de Administração.

Mais imposto sobre lucro 
extraordinário das petroleiras
Reino Unido e Hungria aumentam tributo para conter inflação 

Com objetivo de ali-
viar a carga finan-
ceira de milhões de 

famílias em meio à inflação, 
o Reino Unido anunciou 
que vai impor uma taxa de 
25% sobre os lucros extra-
ordinários das empresas de 
petróleo e gás, com objeti-
vo de aliviar a carga finan-
ceira de milhões de famílias 
em meio à inflação. Como 
uma política temporária, 
o imposto seria eliminado 
“quando os preços do pe-
tróleo e do gás voltassem a 
níveis historicamente mais 
normais”, disse o ministro 
das Finanças, Rishi Sunak, à 
Câmara dos Comuns.

Atualmente, o setor de 
petróleo e gás paga um 
imposto de 40% sobre os 
lucros, tornando-o um dos 
mais tributados do Reino 
Unido. A nova taxa eleva 
a alíquota combinada de 
imposto sobre lucros para 
65%, de acordo com a as-
sociação. A taxa deve arre-
cadar cerca de £ 5 bilhões 
(cerca de R$ 30 bilhões) 
em 2023. Assim, o gover-
no enviará um pagamento 
único de £ 650 para cerca 
de 8 milhões de famílias 
de baixa renda em julho e 

no outono, o que equivale 
a mais de £ 5 bilhões no 
total.

O governo húngaro tam-
bém vai impor uma taxação 
extra, com previsão de arre-
cadar US$ 2,2 bilhões, prin-
cipalmente sobre os setores 
financeiro e de energia, para 
conter a inflação e financiar 
o aumento dos custos de 
defesa. O anúncio foi fei-
to nesta quinta-feira após a 
primeira reunião do quinto 
governo do primeiro-minis-
tro Viktor Orban.

No Reino Unido, a taxa 
foi proposta pela primeira 
vez pelo Partido Traba-
lhista, da oposição, mas 
o governo não expressou 
muito apoio. No entanto, 
Sunak disse em várias oca-
siões que nada estava fora 
da mesa diante do agrava-
mento da crise do custo 
de vida. Não está descar-
tado também um imposto 
similar sobre empresas de 
energia elétrica.

A mudança de atitude do 
governo britânico ocorreu 
depois que alguns gigantes 
da energia divulgaram lu-
cros recordes, à medida que 
os preços globais da energia 
dispararam. A BP informou 

no início de maio que seu lu-
cro subjacente no primeiro 
trimestre deste ano teve um 
grande aumento, para US$ 
6,2 bilhões, frente a US$ 2,6 
bilhões durante os primeiros 
três meses de 2021.

Os lucros extraordinários 
do setor de petróleo e gás 
não são “o resultado de mu-
danças recentes na tomada 
de risco ou inovação ou efi-
ciência, mas como resulta-
do do aumento dos preços 
globais das commodities”, 
sublinhou Sunak.

Deirdre Michie, executi-
va-chefe da Offshore Ener-
gies UK, uma associação 
que representa 400 empre-
sas do setor offshore de pe-
tróleo, energia eólica e gás, 
disse nesta quarta-feira (25) 
que um imposto assim de-
sencorajaria os investidores. 
Nos últimos meses, os con-
sumidores britânicos viram 
os maiores aumentos de 
preços em décadas. Como a 
inflação aumentou 9% nos 
12 meses até abril de 2022, 
ante 7% em março, o Ban-
co da Inglaterra (BC) espera 
que ela suba ainda mais para 
a média de pouco mais de 
10% em seu pico até o final 
deste ano.

Embora as medidas de 
Sunak tenham sido bem 
recebidas por alguns espe-
cialistas, Paul Dales, econo-
mista-chefe da consultoria 
Capital Economics, com 
sede em Londres, expres-
sou preocupação de que 
elas venham a aumentar a já 
extensa pressão inflacioná-
ria. “Esse afrouxamento na 
política fiscal significa que, 
para trazer a inflação de 
volta à meta de 2%, a polí-
tica monetária precisará ser 
mais rígida”, acrescentou 
Dales à agência de notícias 
Xinhua.

Em um vídeo postado 
em sua página no Facebook, 
o primeiro-ministro Viktor 
Orban.disse que bancos, 
seguradoras, grandes redes 
de distribuição, empresas 
de energia e comércio, em-
presas de telecomunicações 
e companhias aéreas seriam 
obrigadas a destinar a maior 
parte de seus lucros extras a 
fundos de utilidade pública 
e de defesa. 

O combustível nas bom-
bas húngaras está limitado 
a 480 florins por litro, cerca 
de metade do preço equiva-
lente nos países vizinhos.

Datafolha: Lula vence no primeiro turno

Pesquisa que mos-
tra os índices de 
intenção de voto 

para a eleição presidencial 
de 2022, realizada pelo Ins-
tituto Datafolha, e divulga-
da nesta quinta-feira, revela 
que o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) 
vence no primeiro turno as 
eleições desse ano para pre-
sidente. A pesquisa mostra 
Lula com 48% dos votos; 
e registra uma vantagem de 
21 pontos para o segundo 
colocado, o presidente Jair 
Bolsonaro (PL), que teve 
27% de preferência dos en-
trevistados. A pesquisa ou-
viu 2.556 pessoas nos dias 
25 e 26 de maio em 181 ci-

dades brasileiras. A margem 
de erro é de dois pontos pa-
ra mais ou para menos.

O resultado da pesquisa 
mostra que a vitória de Lu-
la se daria por ter a maio-
ria das intenções de votos 
válidos. Todos os outros 
pré-candidatos, juntos, so-
mam apenas 40% da pre-
ferência dos entrevistados. 
Ciro Gomes aparece como 
terceira opção mais votada, 
com apenas 7% dos votos. 
A porcentagem é a mesma 
para os entrevistados que 
afirmaram que votarão em 
branco ou anularão o voto.

Já se houvesse segundo 
turno, a pesquisa mostra 
que Lula tem 58% da pre-

ferência dos entrevistados, 
seguido por Bolsonaro, que 
tem 33%, de acordo com o 
Datafolha.

A pesquisa mostra tam-
bém que 4% de entrevis-
tados não souberam em 
quem votar. André Janones 
(Avante) e Simone Tebet 
(MDB) alcançaram 2% dos 
votos e Pablo Marçal (Pros) 
e Vera Lúcia (PSTU), 1%. 

Felipe d’Avila (Novo), 
Sofia Manzano (PCB), Le-
onardo Péricles (UP), Ey-
mael (Democracia Cristã), 
Luciano Bivar (União Bra-
sil), e General Santos Cruz 
(Podemos) não chegaram a 
1% das intenções. 

Importante frisar que essa 

pesquisa foi a primeira feita 
pelo instituto após a desistên-
cia dos pré-candidatos Sergio 
Moro (União Brasil) e João 
Doria (PSDB).

O levantamento foi con-
tratado pelo jornal Folha 
de S.Paulo e está registrado 
no TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) sob o número 
BR-05166/2022.

Segundo o Datafolha, 
esta pesquisa não pode ser 
comparada com a anterior, 
realizada em 22 e 23 de mar-
ço. Pois são cenários distin-
tos, excluindo pré-candida-
tos que deixaram a disputa 
e adicionando nomes que 
passaram a ser apresenta-
dos pelas legendas.

Inadimplência chegou a  
R$ 92 bi, a maior desde 2012 

De acordo com o 
Painel de Opera-
ções de Crédito 

do Banco Central, o país 
iniciou 2022 com R$ 4,6 
trilhões (dados de dezem-
bro de 2021) em carteira de 
crédito. Ainda segundo o 
mesmo levantamento, a ta-
xa de inadimplência equiva-
le a 2% desse montante. Ou 
seja: as dívidas não pagas 
referentes à carteira corres-
pondem a R$ 92 bilhões.

Essa inadimplência re-
gistrou ligeiro crescimen-
to, se comparada ao final 
de 2020, quando, em de-

zembro daquele ano, esta-
va em 1,86%. Em termos 
percentuais, a situação é 
melhor que 10 anos atrás, 
por exemplo, quando essa 
inadimplência atingiu 3%. 
Em contrapartida, àquela 
altura a carteira de crédito 
pouco passava dos R$ 2 bi-
lhões. Em outras palavras, 
em cifras absolutas, os R$ 
92 bilhões de inadimplência 
atuais são o maior montan-
te desde 2012, pelo menos. 
Já de acordo com a Serasa 
Experian, em fevereiro, o 
país chegou à marca de 65,2 
milhões de inadimplentes. 
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Deputado cobra definição 
sobre Ciclovia Tim Maia

O deputado Luiz 
Martins (União) es-

tá cobrando do prefeito 
do Rio de Janeiro, Edu-
ardo Paes, uma solução 
definitiva para a Ciclovia 
Tim Maia, que custou R$ 
58 milhões, já caiu quatro 
vezes, recebeu R$ 14 mi-
lhões em investimentos 
de Crivella e mesmo as-
sim segue interditada. Segundo o deputado, até o falecido 
cantor Tim Maia já mandou uma mensagem mediúnica ao 
prefeito pedindo para que seu nome seja retirado da obra.

Casa para quem  
precisa em Natividade

A pedido do deputado Luiz Martins (União), o Governo 
do Estado vai construir 90 moradias populares na cidade 
de Natividade, no Noroeste do Estado. Segundo o parla-
mentar, essas unidades serão suficientes para zerar a fila 
de famílias carentes na cidade à espera de um imóvel e que 
recebem o aluguel social. Martins esteve ao lado do gover-
nador Cláudio Castro em visita ao município, quando foi 
assinada a autorização para a construção.

Injeção de ânimo para Ceciliano
As últimas pesquisas 

deram uma injeção de 
ânimo na pré-campanha 
ao Senado do presidente 
da Alerj, deputado André 
Ceciliano (PT). Seu nome 
figura em primeiro lugar, à 
frente do senador Romá-
rio, que disputará a reelei-
ção. “A pesquisa IPEC, encomendada pela Rio Indústria, 
torna público um dado que as nossas pesquisas internas já 
nos apontavam há tempos sobre a eleição do Senado no 
Rio”, comemorou Ceciliano.

CPI dos gastos em Petrópolis
O deputado Marcus Vinícius (PTB) vai propor uma CPI 

para investigar o uso dos R$ 30 milhões recebidos por Pe-
trópolis após a tragédia das chuvas. Relator da Comissão 
Especial da Alerj criada para acompanhar e fiscalizar os 
desdobramentos da tragédia, o deputado não está nada sa-
tisfeito com as informações recebidas das autoridades pú-
blicas sobre o uso dos recursos.

Reforma das UPAs  
após denúncias

Deu resultado as reclamações do deputado Filippe Pou-
bel (PL) sobre o mau estado das UPAs após a fiscalização 
em várias delas. A Secretaria de Estado de Saúde anunciou 
que 24 UPAs serão reformadas, com um investimento de 
cerca de R$ 41 milhões. Na última semana, Poubel esteve 
na UPA de Piabetá, em Magé, onde flagrou um médico 
dormindo em horário de serviço enquanto pacientes espe-
ravam por atendimento.

  Luiz Martins

Teles: reclamações sobre serviços 
caem 21,3% em abril de 2022

Brasil possui R$ 3 trilhões  
em crédito a ser concedido

O número de recla-
mações de usuá-
rios de serviços 

de telecomunicações caiu 
21,3% em abril deste ano, 
na comparação com o 
mesmo mês de 2021, se-
gundo dados da Agência 
Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel). No mês 
de abril de 2022 foram re-
gistradas 153.761 queixas 
de usuários de serviços de 
telecom, 41.609 reclama-
ções a menos que as regis-
tradas no mesmo mês do 
ano passado. 

Desde abril de 2021 as 
reclamações de usuários do 
setor de telecom estão re-
gistrando quedas mensais 
superiores a 20%. 

“Os dados revelam o 
compromisso do setor 
com os consumidores e 
mostram o amadureci-
mento da autorregulação 
de telecomunicações que 
vem aperfeiçoando seus 
normativos para me-
lhorar a relação com o 
usuário e a qualidade do 
serviço”, afirmou o pre-
sidente executivo da Co-

nexis Brasil Digital, Mar-
cos Ferrari.

Uma das medidas mais 
conhecidas do Sistema de 
Autorregulação das Tele-
comunicações (SART) é a 
Não Me Perturbe (www.na-
omeperturbe.com.br), que 
permite bloquear chamadas 
de telemarketing de teleco-
municações e de oferta de 
crédito consignado.

Os dados mostram uma 
queda consistente em todos 
os serviços, com destaque 
para a queda de 31,3% as 
reclamações relacionadas 

a serviços de TV por as-
sinatura, que passaram de 
14.536 em abril de 2021 pa-
ra 9.980 em abril de 20212. 
As reclamações dos usuá-
rios de banda larga fixa ca-
íram 27,4% e dos usuários 
de telefonia móvel 7%.

 Sobre os assuntos, a 
maior queda ocorreu nas 
reclamações relacionadas a 
Qualidade, Funcionamento 
e Reparos, que apresentou 
redução de 34%. As recla-
mações sobre cobrança, que 
é o item com maior número 
de queixas, caíram 19%.

O Brasil possui cer-
ca de R$ 3 tri-
lhões em crédito 

a ser concedido, segundo 
dados do Banco Mundial 
(2016), Trading Economics. 
Banco Central do Brasil: 
Análise do Mercado de Cré-
dito no Brasil – Oliver Wy-
man. Mas esbarra em um 
mercado com pouca ma-
turidade digital para ofer-
tar uma análise de crédito 
com eficiência para impac-
tar na redução dos custos 
operacionais e na agilidade 
comercial e, consequente-
mente, gerar juros menores 
e redução da inadimplência.

É o que destaca a espe-
cialista em negócios digi-
tais Josefina Gonzalez, da 
Credit-On, startup curiti-
bana que visa realizar trans-
formação digital na área de 
crédito, ofertando “inteli-
gência de análise de crédito 
para pessoas jurídicas e fí-
sicas ao mercado. Somente 
no setor das CaaS, Credit 
As a Service, são mais de R$ 
2,5 bilhões em créditos ana-
lisados e concedidos a em-
presas e pessoas físicas, de 
acordo com a ABFintechs”.

“A transformação digital 
ainda não chegou forte-

mente neste mercado, que, 
de forma geral, mantém 
processos semiautomati-
zados”, ressalta, comple-
mentando que entre os 
impactos deste cenário está 
principalmente a universali-
zação do crédito da pessoa 
física, o que, em um país 
como o Brasil, onde parte 
significativa da população 
brasileira (pelo menos 45 
milhões de pessoas, segun-
do estimativas do mercado) 
é “desbancarizada”, signifi-
ca muito. Já para as pesso-
as jurídicas que precisam 
de crédito, significa passar 
por processos automáticos 
e autônomos com políticas 
de crédito padronizadas, 
formalizadas e estruturadas 
de cada instituição credora, 
gerando uniformização e 
robustez da análise de cré-
dito, concedendo limites de 
crédito adequados à reali-
dade e necessidades desse 
mercado.

Percebendo esta lacuna, a 
Credit-On lançou no mer-
cado uma plataforma digi-
tal que tem como objetivo 
realizar análise de crédito 
personalizada e automática, 
para pessoas jurídicas e físi-
cas, com forte redução do 

custo operacional para as 
instituições credoras.

“Quanto mais automa-
ção, melhor a análise de cré-
dito, menor os custos aos 
requerentes. Nosso sistema, 
por exemplo, se baseia em 
automação (RPA – robo-
tic process automation) e 
inteligência artificial. Utili-
zamos dados de inúmeras 
fontes privadas e públicas e 
documentos digitais dispo-
nibilizados pelas empresas 
clientes tomadoras de crédi-
to, como, por exemplo, ba-
lanços. Essas informações 
são coletadas automatica-
mente e utilizadas na polí-
tica de crédito da empresa 
credora, embarcada dentro 
da plataforma digital. A 
análise é realizada. Tudo, 
reitere-se, de forma auto-
matizada”, explica.

Segundo a executiva, a 
automação de todo o pro-
cesso de análise de crédito 
suportado pela inteligência 
artificial constrói uma ope-
ração automática, autôno-
ma, padronizada e robusta. 
Entrega-se uma análise de 
crédito em segundos ou 
poucos minutos, contra ho-
ras, dias e semanas e, em ca-
sos especiais, meses, depen-

dendo do risco do crédito, 
e dentro de um processo 
semiautomático, como os 
convencionais.

Como benefício, a pre-
cisão dos dados fornece à 
empresa credora segurança 
na concessão dos recursos 
financeiros. Esta, somada à 
diminuição do tempo e das 
despesas operacionais da 
análise, reduz o custo glo-
bal da operação. Também 
mitiga risco de crédito, com 
a inadimplência. O risco co-
mercial, com possíveis per-
das de oportunidades em 
função do tempo de con-
cessão do crédito, também 
é minimizado pela agilidade 
da análise automática.

Na ponta, portanto, pes-
soas jurídicas e físicas terão 
opções mais adequadas às 
suas necessidades e em con-
dições mais acessíveis de 
crédito, conforme sublinha 
Josefina Gonzalez. “Tudo 
isso provoca uma oportu-
nidade de ‘preço’ de crédito 
mais acessível ao mercado.”

Isso vale também para 
empresas do mercado fi-
nanceiro, em que a análise 
de crédito faz parte do “co-
re business” (ponto central) 
do negócio. 

Sim Pro Samba homenageia Lula Gigante

Nesta sexta-feira acon-
tece mais um Sim 

Pro Samba: O Samba d@s 
Professor@s. A roda toca 
samba de raiz, samba de 
resistência e samba de ro-
da. O evento acontece às 
18h30 na Rua Pedro Lessa, 
em frente ao nº 35, no Cen-
tro do Rio.

O comando da roda é do 
grupo Nabêra.

Na ocasião haverá uma 
singela homenagem para 
Alexandre Teixeira, o autor 
do Lula Gigante.

Segundo informações 
de militantes do Partido 
dos Trabalhadores (PT), 
Alexandre Teixeira pas-
sou mal em um encontro 
nacional de comunicação, 
em São Paulo, e sofreu um 
infarte.

O boneco gigante inflá-
vel do Lula rodou o país, 
primeiro pedindo sua liber-
dade e até a última semana 
lutava pela vitória de Luís 
Inácio Lula da Silva nas elei-
ções desse ano para a Presi-
dência da República.

Assim sendo, no evento, 
segundo a produção, haverá 
falas política, sobre educa-
ção e mazelas da nossa so-
ciedade.

A produção do evento 
afirma que ainda o respeito 
pela Covid-19 é grande, por 
isso nem pensar em abusar. 
Os protocolos sanitários se-
rão respeitados. 

O convite está feito a to-
dos os amantes do samba. 
A roda de samba é gratui-
ta, para quem quiser cantar 
e sambar com muita saúde, 

vacina, máscara e álcool em 
gel.

O Sim Pro Samba é uma 
produção da 1003 Artes e 
tem apoio do Sinpro-Rio.
Serviço

- Sim Pro Samba: O Sam-
ba dxs Professorxs

- Dia 27/5/2022
- Das 18h30 até 23h30.
- Rua Pedro Lessa, S/N, 

no Centro (em frente ao nº 
35).

- A Praça dxs Professorxs 
fica perto da estação do me-
trô da Cinelândia.
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Edital de convocação CBAS. 
O Presidente, no uso de suas atribuições regulamentares e estatutárias 
convoca os membros e associados da Confederação Brasileira da Arte 
Sambo-CBAS, CNPJ: 12.858.336/0001-79 para Assembleia Geral Extra-
ordinária a ser realizada no dia 30 de junho às 10h em primeira chamada 
havendo 2/3 do quórum, ou às 11h com qualquer quórum presentes, na 
rua Doutor Bulhões 915 casa 2 apt201 no bairro do Engenho de dentro, no 
Rio de Janeiro(RJ) CEP: 20730-420, a fim de discutirem e deliberarem a 
seguinte pauta do dia: a) Deliberação sobre a convalidação do período com-
preendido entre 2016 a 2022 b) Deliberação sobre a Prestação de contas 
no período compreendido entre 2016 a 2022 c) Deliberação sobre a Aprova-
ção de contas no período compreendido entre 2016 a 2022 d) Deliberação 
e Aprovação sobre a alteração Estatutária e Novo Estatuto e) Deliberação 
sobre a alteração do endereço da Sede f) Eleição e Posse do Presiden-
te, Vice-Presidente e Conselho Fiscal conforme Novo Estatuto em caso 
de aprovação g) Assuntos Gerais O Presente Edital informa que até o dia 
10/06/2022, os candidatos deverão registrar as Chapas para as Eleições.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JERIBÁ
“EDITAL DE CONVOCAÇÃO” “Assembleia Geral Extraordinária”

Atendendo determinação da Sra. Síndica, vimos pelo presente, convocar 
os(as) Senhores(as) Condôminos(as) para comparecerem à Assembleia 
Geral Extraordinária do Condomínio do Edifício Jeribá, que será 
realizada no próximo dia 31 de Maio de 2022, terça-feira, no próprio 
condomínio, às 20:00 horas em primeira convocação com o “quorum” legal 
ou às 20:30 horas, em segunda e última convocação com qualquer número 
de presentes, para discutirem e deliberarem sobre os seguintes assuntos 
constantes da “Ordem do Dia”: 1 – Deliberação sobre a modernização dos 
elevadores, bem como sua forma de custeio; e 2 – Deliberação sobre a 
contratação de arquiteto para elaboração de projeto de modernização 
dos corredores internos e do salão de festas, bem como sua forma de 
custeio. Para votação na assembleia, o condômino deverá estar quite 
com as quotas condominiais correspondentes à(s) sua(s) unidade(s) 
no condomínio que se vencerem até a data da assembleia (Artigo 
1.335 III, do Código Civil). O representante de condômino deverá estar 
munido de procuração outorgada com observância das normas legais, 
inclusive com firma reconhecida (Parágrafo 2º do art. 654 do Código 
Civil). Em caso de instrumento de procuração confeccionado de modo 
eletrônico, com assinatura digital, o mesmo deve ser encaminhado 
para o email gerencia5@protel.com.br, com antecedência mínima de 
48h (quarenta e oito horas) da data da assembleia, com a indicação do 
endereço eletrônico ou do procedimento necessário para aferição de sua 
autenticidade, sem o que não será aceito, sendo vedada sua eventual 
verificação no ato da assembleia. 

Rio de Janeiro, 13 de Maio de 2022. 
PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA.

Alfredo Lopes de Souza Júnior - Diretor

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL REGIONAL 
DA BARRA DA TIJUCA

EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos 
dos autos da Ação SUMÁRIA, movida por CONDOMÍNIO 

RESIDENCIAL VILLA DO MAR em face de ROBERTO ANDRADE, 
processo nº 0012413-88.2006.8.19.0209, na forma abaixo:

O Dr. ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA, Juiz 
da Vara acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 
dias, a todos os interessados especialmente a ROBERTO 
ANDRADE, que em 06/06/22, às 12:00 hs., no site do leiloeiro, 
www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART, 
venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879 inciso 
II do CPC, não havendo licitantes no dia 08/06/22, no mesmo 
local e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único 
do NCPC, o DIREITO E AÇÃO do imóvel registrado no 9º RGI, 
matrícula nº 215.092, Rua Jorge Emílio Fontenelle nº 450 apto 
302 bloco 3B – Recreio dos Bandeirantes - RJ, avaliado as fls. 
1119/1121 em 24/01/22, por R$ 1.440.000,00. Condições Gerais 
da Alienação: constam no Edital na íntegra, no site do leiloeiro e 
nos autos.  Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 3% ao 
leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação ou 
remição. Para conhecimento de todos foi expedido este, outro na 
integra estará afixado no local de costume e na sede do juízo e 
nos autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este 
não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a 
exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado 
nesta cidade, em 12/5/22. Eu, Bianca Orosco Bullaty, Chefe de 
Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. ARTHUR EDUARDO 
MAGALHÃES FERREIRA, Juiz de Direito

NR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.
CNPJ nº 43.549.548/0001-06 - NIRE 33.2.1154530-6

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS PARA REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Aos 11 (onze) dias do mês de maio de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 10h, na 
sede da sociedade localizada na Rua da Ajuda, nº 35, sala 1.705 - Centro – Rio de 
Janeiro - RJ – CEP: 20.040-915. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA - Dispensada 
a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 1.072, 
§ 2º da Lei 10.406/2002, por estarem todos os sócios presentes, conforme 
assinatura ao final do presente instrumento. Presentes: WAGNER MADRUGA 
DO NASCIMENTO; ARMANDO ROBERTO REVOREDO VICENTINO, 
ALEXSANDRO CRUZ DE OLIVEIRA; GUSTAVO GOMES SILVEIRA, 
BÁRBARA MAÇOS CASEIRA, ISABELA DUNAEV PIMENTEL CERVEIRA, 
BEATRIZ GROSSO GONÇALVES COELHO, THÁLITA REBECCA MONTANHA 
RAMOS MENDES. ORDEM DO DIA: Redução do Capital Social. Consoante a 
cláusula quarta do contrato social, os sócios resolvem reduzir o capital social da 
sociedade nos termos do inciso II do artigo 1.082, do Código Civil, considerando 
que o valor atribuído ao mesmo se tornou excessivo em relação ao objeto da 
Sociedade, de modo que, o capital social que atualmente é de R$ 1.000.000,00 
(um milhão de reais), passará a ser de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Conforme 
disposto no artigo 1.084 do Código Civil, a redução do capital social será realizada 
com diminuição proporcional do valor nominal das quotas de cada sócio. Após 
exame e discussão da matéria, os sócios por unanimidade e sem reservas 
ou restrições, aprovaram a redução do capital social. ENCERRAMENTO 
E APROVAÇÃO DA ATA - Terminados os trabalhos às 10:30h, inexistindo 
qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e 
assinada por todos os sócios presentes. Rio de Janeiro, 11 de maio de 2022.

WAGNER MADRUGA DO NASCIMENTO
ARMANDO ROBERTO REVOREDO VICENTINO

ALEXSANDRO CRUZ DE OLIVEIRA
GUSTAVO GOMES SILVEIRA
BÁRBARA MAÇOS CASEIRA

ISABELA DUNAEV PIMENTEL CERVEIRA.
BEATRIZ GROSSO GONÇALVES COELHO

THÁLITA REBECCA MONTANHA RAMOS MENDES

COMARCA DA CAPITAL/RJ 
JUÍZO DE DIREITO DA 40ª VARA CÍVEL  

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ONLINE E INTIMAÇÃO, 
com prazo de  10(dias) dias (ART. 879 – II; 882 - §1º, 2º CPC 
e RESOLUÇÃO CNJ nº 236, Art. 10 - §Único), extraído dos 
autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo  
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANÁDIA em face do ESPÓLIO 
DE RENATO DE  PONTES CAMARA - Processo nº. 0298961-
62.2015.8.19.0001, passado na forma  abaixo: A DRA. SIMONE 
GASTESI CHEVRAND - Juíza de Direito em Exercício na  Vara 
acima, FAZ SABER aos interessados que nos dias 15/06/2022 e 
22/06/2022 às  13:00 horas, com término às 13:20 horas, através 
da Plataforma de Leilões On-line - www.gustavoleiloeiro.lel.
br, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA  LOURENÇO, 
será apregoado e vendido o imóvel situado na RUA MINISTRO  
VIVEIROS DE CASTRO Nº, 163 – COPACABANA/RJ, AVALIADO 
EM R$  850.000,00 Oitocentos e cinquenta mil reais). – O edital 
na integra está afixado no  Átrio do Fórum, nos autos acima, no site 
www.gustavoleiloeiro.lel.br, e no site do  Sindicato dos Leiloeiros 
do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

Renda fixa é o produto  
da vez na hora de aplicar 
Responde por 84,7% do volume total de captações no 1º tri

Com a taxa básica 
de juros, a Selic, 
em 12,75% ao ano, 

os investidores tendem a 
aplicar em produtos mais 
conservadores e sem risco. 
A renda fixa é a escolha da 
vez. Nesse caso, tanto os tí-
tulos públicos como inves-
timentos ligados ao CDB 
acabam sendo beneficia-
dos. A pergunta recorrente 
no mercado é até quando a 
taxa Selic continuará subin-
do? Na próxima reunião do 
comitê, em junho, o aumen-
to deve ser de 0,5%.

“O destaque do primei-
ro trimestre do ano é a 
renda fixa. Nosso relatório 
mostra que as operações 
nesse segmento são res-
ponsáveis por R$ 89,1 bi-
lhões (84,7%) do volume 
total de captações, com 
potencial de acréscimo de 
R$ 19,7 bilhões decorren-
tes de ofertas ICVM 400 
que se encontram em an-
damento ou em análise”, 
informou a Associação 
Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro 
e de Capitais (Anbima)

A ata da última reunião 
do Comitê de Política Mo-
netária (Copom) do Banco 
Central, realizada este mês, 
acenou para “uma provável 
extensão do ciclo com um 
ajuste de menor magnitu-
de. O Comitê nota que a 
elevada incerteza da atual 
conjuntura, além do estágio 
avançado do ciclo de ajuste 

e seus impactos ainda por 
serem observados, deman-
dam cautela adicional em 
sua atuação”.

O Copom enfatizou que 
os passos futuros da polí-
tica monetária poderão ser 
ajustados para assegurar a 
convergência da inflação 
para suas metas, e depende-
rão da evolução da ativida-
de econômica, do balanço 
de riscos e das projeções e 
expectativas de inflação pa-
ra o horizonte relevante da 
política monetária. 

“Se você for ao banco e 
buscar qualquer rendimen-
to que seja 100% do CDI, 
o que é muito fácil de se 
achar, você ganhará 12,65% 
ao ano. Isso dá mais de 1% 
ao mês. É uma rentabilida-
de alta, considerando que 
esses são investimentos de 
menor risco do mercado”, 
afirma Fabio Louzada, eco-
nomista, analista CNPI e 
fundador da empresa Eu 
Me Banco.

Segundo ele, para o in-
vestidor que busca liquidez 
e segurança, o CDB ou o 
Tesouro Selic são ótimas 
opções. “Antes da elevação 
da taxa de juros essa taxa 
era de 2% ou 3% ao ano”, 
compara Louzada. Já o te-
souro pré-fixado pode ser 
uma boa escolha para os 
que buscam um retorno a 
longo prazo.

“O pré-fixado é impor-
tante para quem vai conse-
guir manter o recurso por 

mais tempo guardado ren-
dendo. Se a pessoa pensar 
em longo prazo, o pré-fi-
xado 2024 ou 2025 são óti-
mos negócios, estão pagan-
do uma taxa muito boa”, 
comenta.

Mais um aumento

Ricardo Jorge, especialis-
ta em renda fixa e sócio da 
Quantzed, empresa de tec-
nologia e educação para in-
vestidores, é otimista e julga 
que o Copom deve promo-
ver mais um aumento de 
0,5% na reunião de junho. 
Segundo ele, essa será a últi-
ma elevação da Selic no país 
e, após isso, a taxa deverá se 
manter sem alterações até o 
fim do ano.

“O Banco Central não 
deu palavra definitiva so-
bre o término do fim do 
ciclo de alta. Mas, ao que 
tudo indica, dada as con-
dições do mercado e co-
municações do BC, o mer-
cado espera que em junho 
tenhamos a última alta de 
juros para o ano de 2022. 
O mercado trabalha com 
cenário de alta de 0,5% e 
aí a taxa segue estável pe-
lo menos até o fim do ano. 
E o que vai definir se até 
o fim do ano podem vir 
mais altas necessárias ou 
mudança de política mo-
netária dando espaço para 
reduzir a Selic são os pró-
ximos indicadores de in-
flação. Espera-se que seja 

a última alta do ano e que 
até o fim do ano a taxa fi-
que inalterada”, explica.

Jorge cita que a normali-
zação dos preços de com-
modities, especialmente as 
ligadas à energia, também 
poderia acelerar a redução 
da inflação e, consequente-
mente, da Selic. As commo-
dities estão em alta desde o 
início do conflito entre Rús-
sia e Ucrânia.

“As duas principais mu-
danças macro que permi-
tiriam redução da taxa de 
juros lá na frente seriam 
primeiro a normalização da 
cadeia de distribuição glo-
bal de insumos e a norma-
lização do preço das com-
modities, principalmente as 
vinculadas à energia”, expli-
cou o especialista.

Segundo ele, o primei-
ro problema surgiu por 
conta da crise do Covid 
e o segundo com a guer-
ra entre Ucrânia e Rússia. 
“Com esses dois pontos 
principais sendo resolvi-
dos, teremos reflexos nos 
indicadores de inflação e 
aí os Bancos Centrais no 
mundo poderão voltar 
com a política monetária 
expansionista, ou seja, 
voltar a cortar juros no 
médio prazo. No final do 
ano, caso os indicadores 
de inflação deem sinais 
de arrefecimento, a partir 
de 2023 o Banco Central 
poderá cortar juros”, diz 
Jorge.

Fusões e aquisições expandiram  
quase 50% no 1º trimestre

Pesquisa realizada, 
trimestralmente pe-
la KPMG com 43 

setores da economia brasi-
leira, aponta que o número 
de fusões e aquisições, no 
primeiro trimestre deste 
ano, aumentou quase 50% 
em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. De 
janeiro a março de 2022, 
foram 553 contra 375 nego-
ciadas em 2021. Em todo o 
ano passado, foram realiza-
das 1.963 operações. 

Com relação ao tipo de 
transações, do total realiza-
do este ano (553), a maioria 
envolveu empresas domés-
ticas (384), representando 

cerca de 69%do total de 
transações e com cresci-
mento de 57%.

A KPMG citou que os 
outros formatos de transa-
ção foram CB1 (empresa 
estrangeira adquirindo ca-
pital de empresa no Brasil) 
com 147 com crescimento 
de 27%, CB4 (empresa es-
trangeira adquirindo, de es-
trangeiros, empresa estabe-
lecida no Brasil) com 15 e 
CB2 (brasileiro adquirindo, 
de estrangeiros, 

“A pesquisa mostra que 
os processos de fusões e 
aquisições de empresas 
brasileiras continuam bas-
tante aquecido tanto para 

transações domésticas co-
mo para transações de em-
presas estrangeiras fazendo 
aquisições no Brasil. Esses 
números são bastante ani-
madores para o ano apesar 
dos desafios que ainda se 
apresentam no contexto 
econômico local e interna-
cional ”, analisa o sócio da 
KPMG, Luis Motta.

Empresas de internet 

Entre os setores que mais 
fizeram transações estão as 
empresas de internet que 
continuam liderando com 
242, seguidas por tecnologia 
da informação (83) e pres-

tadoras de serviços (35). Os 
outros segmentos que se 
destacaram foram Institui-
ções Financeiras (26), tele-
comunicação e mídia (20), 
educação (19), hospitais e 
clínicas (16), seguros (13) e 
transporte (12).

“A representatividade 
dos segmentos voltados 
para transformação digital 
(empresas de Internet) e 
tecnologia da informação 
no total de transações foi 
de quase 60%, mantendo a 
tendência crescente dos ve-
tores de tecnologia e inova-
ção no contexto de fusões 
e aquisições de empresas 
brasileiras”, finaliza. 
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REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE nº 3330016653-0

Certidão da Ata da Reunião do Conselho de Administração realiza-
da em 20/04/22. Data, Local e Horário: Ao 20/04/22, às 09:00 horas, na 
sede social da Companhia, localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 
501 e 701, Botafogo, na Cidade e Estado do RJ, Brasil. Mesa: Sr. Maria-
no Carlos Ferrari – Presidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar 
– Secretária. Presença: Reunião Extraordinária convocada por meio de 
correio eletrônico no dia 10/04/22, endereçada aos membros do Conselho 
de Administração da Companhia, na forma do artigo 13 do Estatuto Social 
da Sociedade. Todos os membros do Conselho de Administração estavam 
presentes ou representados, exceto pelo Sr. Manuel Tomás García Blanco, 
cuja ausência foi devidamente justificada. Ordem do Dia: Deliberar sobre 
as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 
31/12/21 e proposta para destinação do lucro líquido do exercício 2021. 
Deliberações: Considerando a recomendação da Diretoria, os membros 
do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade dos votos e 
sem ressalvas, submeter para aprovação da Assembleia Geral Ordiná-
ria as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado 
em 31/12/21, revisada pelos auditores independentes, juntamente com 
uma proposta para: (i) Referendo das distribuições de dividendos inter-
calares aprovadas em 23/09/21, 30/11/21 e 21/12/21 no valor total de R$ 
1.400.000.000,00, com base, respectivamente, em balanços semestral, 
trimestral e mensal, ad referendum dos acionistas; e (ii) A distribuição de 
dividendos no valor total aproximado de R$ 1.807.300.000,00 - dos quais 
R$ 1.400.000.000,00 já foram distribuídos como dividendos intercalares 
conforme mencionado no item (i) acima - , de acordo com o lucro líquido do 
exercício social encerrado em 31/12/21 refletido nas demonstrações finan-
ceiras auditadas referidas acima, a serem pagos em ou antes de 31/12/22. 
Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e 
nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a 
presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por to-
dos os presentes. Assinaturas: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente 
e Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Zhao Quanmin, José 
Carlos de Vicente Bravo, Lu Mingguo, Miguel Ernesto Klingenberg Calvo, 
Liu Wenfeng, José Ángel Murillas Angoiti, Hou Jianguo, David de Cáceres 
Nuñez e Mariano Carlos Ferrari. Certifico e atesto que a deliberação acima 
foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de 
Administração da Companhia. RJ, 20/04/22. Carolina Assano Massocato 
Escobar - Secretária.  Jucerja nº 4860322 em 26/04/22.

Autopista Fluminense S.A.
CNPJ/ME nº 09.324.949/0001-11 – NIRE 33.300.285.288

Companhia Aberta
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

realizada em 29 de abril de 2022
1. Data, Hora e Local: Aos vinte e nove dias do mês de abril de 2022, às 
13:30 horas, na sede social da Autopista Fluminense S.A. (“Companhia”) 
localizada no Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua XV de 
Novembro, nº 4, salas 901, 902, 903 e 904, Bloco 2, Centro. 2. Convocação 
e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da 
Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”), tendo em vista 
a presença do acionista representante da totalidade das ações de emissão 
da Companhia. 3. Publicação: Dispensada a publicação dos anúncios a 
que se refere o caput do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a 
publicação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras 
da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 
2021 (acompanhadas das respectivas Notas Explicativas), do parecer dos 
auditores independentes e dos demais documentos pertinentes às matérias 
constantes da Ordem do Dia, no jornal Monitor Mercantil na edição do dia 
24 de fevereiro de 2022, em conformidade com o disposto no artigo 133, § 
4º, da Lei nº 6.404/76. 4. Mesa: Presidente: Sra. Simone Aparecida Borsato; 
Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega. 5. Ordem do Dia: 5.1 Em 
Assembleia Geral Ordinária: 5.1.1 Exame, discussão e aprovação do relatório 
de Administração, das contas da Diretoria, bem como das demonstrações 
financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2021, as quais se encontram acompanhadas do parecer 
dos auditores independentes; e 5.1.2 Deliberar sobre a destinação do lucro 
líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021. 5.2 Em Assembleia Geral Extraordinária: 5.2.1 Deliberar 
sobre a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia; 
e 5.2.2 Aprovar e ratificar a renovação do Contrato de Seguro-Garantia nº 
1007500018777, em 10 de fevereiro de 2022, com a Fairfax Brasil Seguros 
Corporativos S.A., no valor de R$ 119.420.949,48 (cento e dezenove milhões, 
quatrocentos e vinte mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito 
centavos), em favor da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, 
tendo como objeto a garantia de indenização dos prejuízos decorrentes do 
inadimplemento da Companhia, referente, à garantia de execução do contrato 
de concessão, relativo ao Edital de Concessão Nº 004/2007, da outorga para 
exploração da infraestrutura e da prestação de serviços públicos e obras, 
abrangendo a execução dos serviços de recuperação, manutenção, monitora-
ção, conservação, operação, ampliação, melhorias e exploração da Rodovia 
Federal BR-101/RJ, Lote 04, Trecho Div. RJ/ES – Ponte Presidente Costa e 
Silva, com extensão total de 320,10 Km. 6. Deliberações: Por unanimidade, 
o acionista delibera o que segue: 6.1 Em Assembleia Geral Ordinária: 6.1.1 
Aprovar, sem reservas, o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, 
e as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, referentes 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas 
do Parecer dos auditores independentes emitido pela KPMG Auditores Inde-
pendentes; 6.1.2 Tendo em vista a não apuração de resultado positivo no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme consta das 
Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas anteriormente 
aprovadas, a Companhia não constituirá reserva legal, nos termos do artigo 
193 da Lei nº 6.404/76, e tampouco distribuirá dividendos aos seus acionis-
tas. 6.2 Em Assembleia Geral Extraordinária: 6.2.1 Aprovar a remuneração 
global anual dos administradores da Companhia, em até R$1.250.000,00 (um 
milhão, duzentos e cinquenta mil reais), não incluídos os encargos sociais e 
previdenciários; 6.2.2 Aprovar a matéria constante do item 5.2.2 da Ordem do 
Dia, ratificando a contratação ali descrita; e 6.3 Aprovar a lavratura desta Ata 
em forma de sumário, em conformidade com o disposto no artigo 130, § 1º, da 
Lei 6404/76. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, lavrada a presente Ata que, após 
lida, discutida e achada conforme, foi assinada por: Presidente: Sra. Simone 
Aparecida Borsato e Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Acionista: 
Arteris S.A. (por Simone Aparecida Borsato e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega). 
Niterói, 29 de abril de 2022. “Confere com a original lavrada em livro próprio” 
Flávia Lúcia Mattioli Tâmega – Secretária. Junta Comercial do Estado do Rio 
de Janeiro. Certifico o arquivamento em 16/05/2022 sob o nº 00004889705 
e demais constantes do termo de autenticação. Protocolo 00-2022/374675-4 
de 12/05/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho – Secretário Geral.

APL - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
CNPJ: 29.953.833/0007-44

Aviso de Leilão - Editais nº 009/2022, 001/2022 e 010/2022. Datas: 14, 
22 e 29 de junho de 2022, às 10 horas. Local: CLUBE DE ENGENHARIA, 
Avenida Rio Branco, 124, 18º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ; Sítio eletrô-
nico www.aplleiloes.com. Leiloeiro Oficial: Geilson Almeida, matrícula 287 
JUCERJA. Objeto: Veículos conservados (automóveis, motocicletas etc.), 
veículos com impedimentos judiciais, sucatas inservíveis não identificadas 
e sucatas identificadas. O Instituto Municipal de Trânsito Transporte (IMTT), 
torna público que realizará, na data acima, leilão de veículos conservados 
(automóveis, motocicletas etc.), retirados e/ou removidos, não reclamados 
por seus (suas) proprietários (as) no prazo legal, que se encontram no Pátio 
terceirizado da concessionária APL - Administração de Pátios e Leilões Ltda. 
A cópia do Edital completo poderá ser obtida junto ao pátio, situado à Rua 
Vereador Chequer Elias nº 4725 - Vila Helena - Barra do Piraí, em dias úteis, 
das 9h às 15h ou ainda no sítio eletrônico www.aplleiloes.com.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Sindicato dos Rodoviários Empregados nas Empresas de Produtos 
Perigosos do Estado do  Rio Janeiro e Municípios – Sindtanque-
Rio, localizado na rua Francisco Portela,s/n – Lote 35  – Quadra 62 – 
Cep 25055-210 – Jardim Gramacho – Duque de Caxias/RJ– CNPJ  
00.791.874/0001-04 – Código Sindical 008.124.87248-0, na forma 
dos seus estatutos e legislação  vigente, na pessoa do seu presidente 
Luiz Carlos de Oliveira, vem convocar os associados com  direito a 
voto e demais membros da categoria representada interessados para 
Assembleia Geral  extraordinária, a ser realizada no dia 07 de junho do 
corrente ano, na sede do sindicato, ás 09:00  da manhã com qualquer 
número de associados presentes para deliberar a seguinte pauta: a)  
aprovação da pauta de reivindicações econômicas e sociais para compor 
a Convenção Coletiva  de Trabalho e/ ou Acordo Coletivo de Trabalho 
da categoria representada pelo sindicato laboral  e demais categoria 
diferenciadas representadas, inclusive os motoristas que laboram nas 
empresa  de transportes de resíduos perigosos, referente ao período de 
2022/2023, e autorizar, se for o caso,  a instauração de dissídio coletivo 
em face de Sindicarga e demais empresas; b) aprovação da pauta  de 
reivindicações econômicas e sociais para compor a Convenção Coletiva 
de Trabalho  dos motoristas de auto tanque empregados nas empresas 
Transportadoras, Revendedoras,  Retalhistas e Derivados de Petróleo, no 
período de 2022/2023, se for o caso, a instauração de  dissídio coletivo em 
face de SindiTRR; c) aprovação da pauta de reivindicações econômicas e  
sociais para compor os Acordos Coletivos de Trabalho dos motoristas de 
auto tanque empregados em empresas que transportam ou comercializam 
produtos criogênicos, argônio,  oxigênio, dióxido de carbono, nitrogênio, 
óxido nitroso e demais empresas do seguimento de  cargas perigosas, no 
período de 2022/2023, se for o caso, a instauração de dissídio Coletivo 
em  face das empresas correspondentes; d) aprovação da pauta de 
reivindicações econômicas e sociais  para compor os Acordos Coletivos 
de Trabalho dos motoristas de auto tanque empregados nas  empresas 
de transportes de resíduos perigosos e insalubres; e) aprovação da 
comissão de  negociação, com plenos poderes para iniciar e concluir as 
negociações; f) autorização para  declarar estado de greve e instaurar 
greve na categoria; g)aprovação das contribuições assistencial  e 
confederativa e demais autorizações pecuniárias em face da categoria. 

Duque de Caxias, 26 de maio de 2022. 
Luiz Carlos de Oliveira Ribeiro 
Presidente do Sindtanque-rio

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92

NIRE 33.3.0010861-1 | Código CVM nº 00889-3
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA 
NO DIA 09 DE MAIO DE 2022. 1. Local Hora e Data: Realizada na sede 
da Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”), com a participação dos membros 
do Conselho de Administração por meio de videoconferência, nos termos 
do art. 20, §1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração (“Regi-
mento Interno”), às 15:00 horas do dia 09 de maio de 2022. 2. Convocação 
e Presença: A reunião foi convocada na forma dos artigos 16 e seguintes do 
Regimento Interno do Conselho de Administração (“Regimento Interno”), es-
tando presentes os seguintes membros: Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, 
Roberto Duque Estrada de Sousa, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho 
Guimarães; Octávio Francisco Monteiro de Carvalho Domit, Celi Elisabete Ju-
lia Monteiro de Carvalho e Tulio Capeline Landin. 3. Mesa: Os trabalhos foram 
presididos pelo Sr. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho e secretariados pela 
Sra. Fernanda Martins Celestino. 4. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros 
do Conselho de Administração da Companhia para tratar da seguinte ordem 
do dia: (i) deliberar sobre a celebração de aditamento no âmbito da Cédula 
de Crédito Bancário Nº CSBRA20200900589 (“Empréstimo”); e (ii) deliberar a 
outorga de garantia real no âmbito do Empréstimo. 5. Deliberações: Iniciada 
a reunião, após o exame e a discussão da matéria, os membros do Conselho 
de Administração deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: 
(i) aprovar a celebração do Aditamento nº CSBRA20220500220 da Cédula de 
Crédito Bancário nº CSBRA20200900589, emitida pela Companhia em 30 de 
setembro de 2020, no valor total de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de 
reais), a uma taxa de até CDI+1,5% a.a., pelo prazo de 24 (vinte e quatro) me-
ses, com vencimento em 04 de outubro de 2022, junto ao Banco Credit Suisse 
(Brasil) S.A., com direito a pré-pagamento na curva. (ii)  aprovar a outorga de 
garantia real, por meio da alienação fiduciária (i) de ações de titularidade da 
Companhia, mediante a celebração do Aditamento nº CSBRA20220500221 
ao Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Ações 
em Garantia e Outras Avenças nº CSBRA20200900590; e (ii) de quotas de 
fundo de investimento de titularidade da Companhia, mediante a celebração 
do Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia nº CSBRA20220500222. 
(iii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários 
e/ou pertinentes à implementação da deliberação acima, incluindo a cons-
tituição de garantias ao pagamento integral de todos e quaisquer valores 
principais e acessórios devidos pela Companhia; e (iv)  ratificar todos os atos 
já praticados relacionados à referida deliberação. 6. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente 
ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes. 
Rio de Janeiro, 09 de maio de 2022. Sergio Alberto Monteiro de Carva-
lho - Presidente. Fernanda Martins Celestino - Secretária. Arquivado na 
JUCERJA em 25/05/2022 sob o nº 00004916534.

JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA SÉTIMA VARA CÍVEL 
DA COMARCA DA CAPITAL

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO e 
PRESENCIAL, com prazo de 05 dias, extraído dos autos da 
ação de Despejo proposta por VERA MARIA COUTINHO VAN 
ERVEN em face de LANCHONETE BACCALA LTDA e ANTONIO 
CARLOS ROBALINHO DA SILVA (Processo nº 0011156-
16.2019.8.19.0001): O Dr. LEONARDO DE CASTRO GOMES, 
Juiz de Direito, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a 
LANCHONETE BACCALA LTDA, através de seu representante 
legal, ANTONIO CARLOS ROBALINHO DA SILVA e PAULO 
CESAR ROBALINHO DA SILVA, de que no dia 13/06/2022, às 
12:00 horas, através do portal de leilões on-line do Leiloeiro 
Público Oficial JONAS RYMER (www.rymerleiloes.com.br), bem 
como concomitantemente na Av. Erasmo Braga, nº 227, Sala 
1.111, Castelo/RJ, pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será 
apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação de R$ 
1.325.074,89; ou no dia 14/06/2022, no mesmo horário e local, 
a quem mais der, a partir de 60% da avaliação, o Apartamento 
701, situado na Rua Dona Delfina, n° 36, Tijuca/RJ. Cf. 
o 11º RI, o imóvel encontra-se matriculado sob o nº 21.028, 
constando no R-7, Doação da nua-propriedade a Paulo Cesar 
Robalinho da Silva e Antonio Carlos Robalinho da Silva, casado 
com Marcia Pezzino da Silva; no R.8 Reserva de Usufruto para 
Antonio Robalinho da Silva Junior e sua mulher Therezinha da 
Luz da Silva Robalinho; e, no R.9 Penhora oriunda do presente 
feito. Débitos de IPTU: R$ 4.274,11, mais acréscimos legais 
(2021 a 2022 - FRE 1379044-9). Débitos de Taxa de Serviços 
Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios: R$ 146,63 
(2021 - Nº CBMERJ: 572790-4). Débitos de Condomínio: não 
deve. Débitos fiscais atrelados ao imóvel serão sub-rogados no 
produto da hasta, conforme artigo 130, parágrafo único, do CTN. 
Consta em andamento o Agravo de Instrumento nº 0014531-
23.2022.8.19.0000. Ficam os interessados intimados do leilão 
pelo presente edital, suprindo a exigência contida no art. 889 do 
CPC. Arrematação, adjudicação ou remição: à vista, ou no prazo 
de, até, 15 dias, mediante sinal de 30%; mais 5% de comissão ao 
leiloeiro; e custas de cartório de 1% até o máximo permitido. E, foi 
expedido este edital. Outro, na íntegra, está afixado no Átrio do 
Fórum e nos autos acima. RJ, 11/04/2022. Eu, Marceli da Silva 
Argento, Mat. 01-31466 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar 
e subscrevo. Dr. Leonardo de Castro Gomes – Juiz de Direito.

Lubnor: FUP vai contestar 
judicialmente venda pela 
gestão da Petrobras

Parceria propõe solução 
para o investidor no 
cálculo e declaração do IR

Cade: Unidade para 
analisar condutas unilaterais 
restritivas à concorrência

A Federação Única 
dos Petroleiros 
(FUP) vai contes-

tar judicialmente a decisão 
anunciada nesta quarta-
feira (25), pela gestão da 
Petrobras, de venda da 
Refinaria Lubrificantes e 
Derivados do Nordeste 
(Lubnor), e suas estruturas 
portuárias, no Ceará, por 
US$ 34 milhões à empresa 
Grepar Participações Ltda. 
Isso significa a entrega de 
mais um ativo da área de 
refino da estatal à iniciati-
va privada em meio à con-
juntura de escalada dos 
preços dos combustíveis, 
da inflação e de ameaça de 
desabastecimento interno 
de derivados de petróleo.

“Mais uma iniciativa da 
gestão da Petrobras de 
venda de ativos, a preço 
aviltado,  sem debate com 
a sociedade brasileira. Um 
desmonte de patrimônio 
público  anunciado em 
meio a mais uma troca no 
comando da companhia 
em apenas 40 dias. Uma 
decisão equivocada, com 
possíveis efeitos perversos 
para a economia e o em-

prego nordestinos”, criti-
cou o coordenador-geral 
da FUP, Deyvid Bacelar.

 Para o presidente da 
Associação Nacional dos 
Petroleiros Acionistas Mi-
noritários da Petrobras 
(Anapetro), Mário Dal 
Zot, “uma doação, na ver-
dade, e a caracterização 
de monopólio privado do 
mercado de asfalto da re-
gião Nordeste e Norte. 
Mais uma vez o Estado 
abrindo mão de seu dever 
e entregando para inicia-
tiva privada explorar e lu-
crar com algo essencial e 
necessário à sociedade”.

A Lubnor é a terceira 
refinaria da Petrobras co-
locada à venda. A primeira 
foi a Refinaria Landulpho 
Alves (Rlam), na Bahia, 
privatizada no final do ano 
passado com valor 30% 
abaixo do mercado e do 
estimado pelo Ineep e por 
bancos de investimento. Já 
a venda da Refinaria Isaac 
Sabbá (Reman), no Ama-
zonas, por 70% de seu va-
lor, não está concluída e 
é alvo de ações na Justiça 
contra o negócio.

A Grana Capital, fin-
tech plugada no 
ecossistema da B3, 

automatiza o cálculo e o 
pagamento do imposto de 
renda sobre investimentos 
na bolsa. A B3 fechou uma 
parceria com essa empresa 
que automatiza o cálculo e 
o recolhimento do imposto 
de renda, além de facilitar o 
processo de declaração.

“Os investidores ago-
ra terão a possibilidade 
de contratar a solução da 
Grana e autorizar o com-
partilhamento dos dados 
de suas posições e mo-
vimentações financeiras 
a partir das interfaces da 
área logada da B3 (APIs)”, 
declarou a B3.

Dessa forma, poderão 
usufruir de serviços auto-
matizados para o cálculo e 
o pagamento de DARFs, 
que facilitam a declaração 
dos investimentos na bol-
sa. Isso vale não só para a 
declaração que se encer-
ra em breve, no dia 31/5, 
mas para todo o acompa-
nhamento mensal de apu-
ração e recolhimento de 
IRPF das operações em 
bolsa.

As vantagens das APIs 
estão não só na automati-
zação de um processo que 
hoje depende de diversas 
inserções manuais por 
parte do investidor, mas 
também na possibilidade 
de compartilhar as infor-
mações que estão em vá-
rias corretoras com apenas 
um clique.

Como parte da parceria, 
a B3 passa a divulgar os ser-
viços da Grana Capital aos 
seus clientes, como uma so-
lução para o IR dos inves-
timentos em renda variável.

“A B3 entende que o cál-
culo do imposto de renda 
em produtos de renda va-
riável é uma das maiores 
dores que o investidor pes-
soa física possui. Muitos in-
vestidores não consideram 
alocação em renda variável 
também pela dificuldade e 
desconhecimento das re-
gras tributárias incidentes 
nesses produtos. Logo, dis-
cutir e trazer mais e mais 
soluções que facilitam essa 
jornada para os investidores 
é prioritário para a gente”, 
afirma Vinicius Brancher, 
superintendente de Negó-
cios Pessoa Física da B3.

A Superintendência-
Geral do Conse-
lho Administrati-

vo de Defesa Econômica 
(SG/Cade) incorporou a 
sua estrutura uma unidade 
especializada em analisar 
processos relacionados a 
condutas unilaterais res-
tritivas à concorrência. “A 
medida está alinhada a uma 
estratégia ampla de inves-
timento, nos últimos anos, 
em iniciativas que visam 
fortalecer a atuação da au-
tarquia na condução de in-
vestigações de abusos de 
posição dominante”, disse 
o Cade em nota.

A Superintendência-
Geral é composta pelo 
Gabinete e 11 Coordena-
ções-Gerais de Análise An-
titruste, que são responsá-
veis pela avaliação dos atos 
de concentração econômica 
e por conduzir investiga-
ções de práticas que possam 
ser consideradas lesivas ao 
ambiente competitivo, além 
de uma dedicada ao geren-
ciamento do Programa de 
Leniência e coordenar a ne-
gociação desses acordos.

A partir de agora uma des-
sas coordenações ficará en-
carregada exclusivamente de 
receber e analisar denúncias, 

bem como apurar a ocorrên-
cia de condutas unilaterais, 
como fixação de preço de 
revenda, recusa de contra-
tar, preços predatórios, entre 
outras. Antes, esse tipo de 
prática anticoncorrencial, era 
investigada por coordena-
ções diferentes, divididas por 
setores da economia. 

Segundo o Cade, além de 
integrar iniciativas estratégi-
cas de controle de infrações 
concorrenciais, o estabeleci-
mento de uma coordenação 
especializada em condutas 
unilaterais na SG/Cade aten-
de recomendação feita pela 
Organização para Coopera-
ção e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE), quando a 
entidade internacional reali-
zou revisão por pares sobre a 
legislação e a política da con-
corrência do Brasil em 2019.

O relatório produzido 
pela OCDE, que apresen-
ta extensa análise do Sis-
tema Brasileiro de Defesa 
da Concorrência, aponta o 
compromisso do Cade em 
direcionar mais recursos às 
investigações envolvendo 
condutas unilaterais. Con-
tudo, propõe que ações 
com essa finalidade sejam 
intensificadas pela autarquia 
nos próximos anos.
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CELEO REDES EXPANSÕES S.A.
CNPJ nº 32.063.222/0001-40

1. Mensagem da administração: A administração da Celeo Redes Expansões S.A. (“Companhia” ou “Celeo Expansões”), 
em atendimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, tem a satisfação de submeter à apreciação dos senhores 
acionistas o relatório da administração e as demonstrações financeiras (controladora e consolidado) referentes ao exer-
cício findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. 2. A Companhia: A 
Celeo Redes Expansões S.A., sociedade anônima fechada, tem por objeto social, entre outros, a participação em outras 
sociedades, empresárias ou não empresárias, como sócia ou acionista, podento representar sociedades nacionais ou 
estrangeiras e ainda participar de consórcios. A Companhia tem o seu controle compartilhado entre a Celeo Redes Brasil 
S.A. e a APG Energy & Infra Investments 2021 SLU.
(a) Controladas % de participação

2021 2020
Jauru Transmissora de Energia S.A. (“Jauru”) 67% 67%
Parintins Amazonas Transmissora de Energia S.A. (“Parintins”) 100% 100%
Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A. (“Cachoeira Paulista”) 100% -
3. Principais acontecimentos no exercício: (a) Celeo Expansões - i. Transferência de participação da Cachoeira 
Paulista - Em fevereiro de 2021 a Companhia emitiu novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal no valor 
de R$ 179.207. A Celeo Redes Brasil S.A. adquiriu essas novas ações e em contrapartida transferiu 100% das ações que 
detinha na Cachoeira Paulista. ii. Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) na Parintins - A Companhia 
realizou aportes na sua controlada Parintins no montante de R$ 151.425. iii. Integralização de AFAC na Parintins - Após 
os AFAC realizados na Parintins, a Companhia aumentou o capital social no montante de R$ 175.410. (b) Parintins - i. 
Financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. - No dia 31 de outubro de 2020 a Companhia assinou contrato 
para obtenção da Cédula de Crédito Bancário (CCB) com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. no valor total de R$ 800.000 
destinados à implantação do sistema de transmissão da Companhia. Sobre o total da dívida incide a Taxa de Juros dos 
Fundos Constitucionais (TFC), composta pelo Fator de Atualização Monetária (FAM) e pelo Componente Prefixado da TFC 
de aproximadamente 1,3% ao ano. A dívida resultante do CCB será paga em 252 prestações mensais e sucessivas, sendo 
a primeira prestação no dia 15 de novembro de 2023 e as demais prestações sempre no dia 15 dos meses subsequentes, 
vencendo-se a última prestação em 15 de novembro de 2044. O primeiro desembolso ocorreu em agosto de 2021 no 
montante de R$ 236.105. Em dezembro de 2021 houve o segundo desembolso no valor de R$ 143.213. ii. 1ª emissão 

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

Demonstrações do resultado (controladora e consolidado) 
Exercícios findos em 31 de dezembro - (em milhares de Reais)

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

Demonstrações do resultado abrangente (controladora e consolidado) 
Exercícios findos em 31 de dezembro - (em milhares de Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa (controladora e consolidado) 
Exercícios findos em 31 de dezembro - (em milhares de Reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras (controladora e consolidado) 
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Relatório da administração (Em milhares de Reais)
de debêntures - No dia 15 de abril de 2021, a Companhia realizou a 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis 
em ações, em série única, no valor de R$ 220.000 que são destinadas à realização de investimentos, refinanciamentos e 
distribuição de recursos à acionista, bem como para capital de giro da Companhia. A liquidação da emissão ocorreu em 01 
de maio de 2021. Sobre o saldo devedor incidem juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% 
das taxas médias diárias de DI – Depósito Interfinanceiro de um dia, acrescida de spread de 1,70% ao ano. Os juros remu-
neratórios são pagos semestralmente, no dia 15 dos meses de janeiro e julho de cada ano, sendo o primeiro pagamento 
em 15 de janeiro de 2023 e o último na data de vencimento em 15 de abril de 2046. A amortização do principal será paga 
semestralmente, no dia 15 dos meses de janeiro e julho de cada ano, sendo o primeiro pagamento em 15 de janeiro de 
2023 e o último na data de vencimento em 15 de abril de 2046. (c) Cachoeira Paulista - i. 2ª emissão de debêntures - No 
dia 15 de julho de 2021, a Companhia realizou a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série 
única, no valor de R$ 250.000 que são destinadas à realização de investimentos, refinanciamentos e distribuição de recur-
sos à acionista, bem como para capital de giro da Companhia. A liquidação da emissão ocorreu em 21 de julho de 2021. 
Sobre o saldo devedor inciderão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias 
diárias de DI – Depósito Interfinanceiro de um dia, acrescida de spread de 1,70% ao ano. Os juros remuneratórios e a 
amortização do principal são pagos semestralmente, no dia 15 dos meses de janeiro e julho de cada ano, sendo o primeiro 
pagamento em 15 de janeiro de 2022 e o último na data de vencimento em 15 de julho de 2031. ii. Redução de capital - 
Em setembro de 2021 o capital da Companhia foi reduzido em R$56.281, passando a apresentar o valor total de R$20.000. 
4. Governança corporativa: As práticas de governança da Companhia buscam fornecer informações aos seus acionistas 
com qualidade e transparência. (a) Diretoria - A Companhia é administrada por 4 (quatro) diretores, com mandato de 3 
(três) anos permitida a reeleição, sendo eleitos pelos acionistas. Compete aos diretores, entre outros, a prática dos atos 
necessários ao funcionamento regular da Companhia, bem como praticar todo e qualquer ato de gestão no interesse da 
Companhia. (b) Conselho Fiscal - O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por 3 (três) membros e por igual 
número de suplentes. O Conselho Fiscal  somente será instalado nos exercícios sociais em que for convocado mediante 
deliberação dos acionistas, conforme previsto em lei. 5. Declaração da Diretoria: Em cumprimento às disposições legais 
e estatutárias, os membros da diretoria, declaram que revisaram, discutiram e concordam acerca das demonstrações 
financeiras (controladora e consolidado) da Companhia com as opiniões expressas no relatório dos auditores independen-
tes sobre as demonstrações financeiras (controladora e consolidado) para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

Controladora Consolidado
Nota 2021 2020 2021 2020

Caixa e equivalentes de caixa 8 3.368 6.204 26.843 8.112
Títulos e valores mobiliários 9 (i) 4.761 - 136.313 12.529
Concessionárias e permissionárias 10 - - 14.700 7.201
Ativo de contrato 11 - - 169.533 82.582
Impostos e contribuições a recuperar 168 1 5.676 3.300
Dividendos a receber 26 (d) 16.274 1.998 - -
Outros ativos 799 1 10.099 13.189
Total do ativo circulante 25.370 8.204 363.165 126.913
Títulos e valores mobiliários 9 (ii) - - 234.995 13.024
Ativo de contrato 11 - - 1.741.579 686.554
Adiantamento para futuro aumento de capital 26 (a.1) - 23.985 - -
Total do realizável a longo prazo - 23.985 1.976.573 699.578
Investimentos 12 774.994 265.584 - -
Imobilizado e Intangível - - 4.931 3.801
Total do imobilizado + intangível 774.994 265.584 4.931 3.801
Total do ativo não circulante 774.994 289.569 1.981.505 703.379
Total do ativo 800.364 297.773 2.344.669 830.292
Fornecedores 13 107 52 32.792 41.969
Financiamento 14 - - 18.835 18.866
Debêntures 15 - - 28.533 3.385
Salários e encargos a pagar - - 1.534 1.360
Impostos e contribuições a recolher - 3 7.470 4.418
Pis e Cofins diferidos 16 - - 11.401 5.959
Dividendos a pagar 95.522 26.634 96.266 29.682
Encargos setoriais - - 4.475 3.355
Contas a pagar de parte relacionada 26 (b) - 58.871 - 75.745
Contas a pagar - - 4.863 -
Outros passivos - - 1.069 7.058
Total do passivo circulante 95.629 85.560 207.238 191.797
Financiamento 14 - - 390.633 75.433
Debêntures 15 - - 520.505 69.097
Pis e Cofins diferidos 16 - - 152.357 65.003
Imposto de renda e contribuição social diferidos 17 - - 220.325 71.043
Contas a pagar - - 40.363 -
Adiantamento para futuro aumento de capital 26 (a.2) - 74.738 - 74.738
Outros passivos - - 2.480 458
Total do passivo não circulante - 74.738 1.326.663 355.772
Total dos passivos 95.629 160.298 1.533.901 547.569
Capital social 19 (a) 397.764 51.670 397.764 51.670
Reserva de capital 297 297 297 297
Reserva de lucros 19 (b) 306.674 85.508 306.674 85.508
Patrimônio líquido de não controladores 704.735 137.475 704.735 137.475
Participação de não controladores 20 - - 106.033 145.248
Total do patrimônio líquido 704.735 137.475 810.768 282.723
Total do passivo e patrimônio líquido 800.364 297.773 2.344.669 830.292

Controladora Consolidado
Nota 2021 2020 2021 2020

Receita operacional líquida 21 - - 959.053 257.943
Pessoal - - (5.983) (5.160)
Material - - (563) (836)
Serviços de terceiros 22 (a) - - (11.577) (3.882)
Custo de construção 23 - - (460.000) (109.803)
Outros - - (2.194) (1.151)
Custos operacionais - - (480.317) (120.832)
Lucro bruto - - 478.736 137.111
Pessoal - - (271) (329)
Serviços de terceiros 22 (b) (502) (158) (3.016) (1.462)
Outros - - (2.084) (2.815)
Despesas operacionais (502) (158) (5.371) (4.606)
Resultado antes das despesas financeiras (502) (158) 473.365 132.505
Receitas financeiras 24 842 2 12.482 597
Despesas financeiras 24 (3.168) (5) (85.521) (18.290)
Resultado financeiro 24 (2.326) (3) (73.039) (17.693)
Resultado de equivalência patrimonial 270.215 72.224 - -
Dividendos recebidos 22.667 - 22.667 -
Resultado antes dos impostos 290.054 72.063 422.993 114.812
Imposto de renda e contribuição social correntes - - (2.996) (506)
Imposto de renda e contribuição social diferidos - - (125.269) (37.551)
Imposto de renda e contribuição social 25 - - (128.265) (38.057)
Lucro líquido do exercício 290.054 72.063 294.728 76.755
Resultado atribuído aos:
Acionistas controladores 290.054 72.063 290.054 72.063
Acionistas não controladores 20 - - 4.674 4.692
Lucro líquido do exercício 290.054 72.063 294.728 76.755

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro líquido do exercício 290.054 72.063 294.728 76.755
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente total do exercício 290.054 72.063 294.728 76.755
Resultado abrangente atribuído aos:
Acionistas controladores 290.054 72.063 290.054 72.063
Acionistas não controladores - - 4.674 4.692
Resultado abrangente total do exercício 290.054 72.063 294.728 76.755

Controladora Consolidado
Nota 2021 2020 2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 290.054 72.063 294.728 76.755
Ajustes para:
- Imposto de renda e contribuição social diferidos - - 125.269 37.551
- Pis e Cofins diferidos 21 - - 85.007 19.311
- Juros e custo de trans. das debêntures e financiamento 2.950 - 78.465 15.958
- Resultado de equivalência patrimonial 12 (270.215) (72.224) - -
- Receita de construção - - (942.395) (225.938)
- Remuneração do ativo de contrato 11 - - (94.427) (63.748)

22.789 (161) (453.353) (140.111)
Variações em:
- Títulos e valores mobiliários (4.761) - (123.785) (10.600)
- Concessionárias e permissionárias - - (7.499) 40
- Ativo de contrato 11 - - 115.499 79.186
- Impostos e contribuições a recuperar (167) (1) (2.376) 480
- Outros ativos - 1 3.253 (4.570)
- Fornecedores 55 34 (9.177) 34.987
- Salários a pagar - - 174 -
- Impostos e contribuições a recolher (3) 3 5.780 2.474
- Encargos setoriais - 1.120 516
- Contas a pagar - - (30.518) -
- Outros passivos (1) (2) (3.804) 1.413
Caixa gerado pelas atividades operacionais 17.912 (126) (504.686) (36.185)
Pagamento de imposto de renda e contribuição social - - (2.727)
Debêntures - pagamento de juros 15 (b) (2.950) - (11.812) (5.624)
Financiamentos - pagamento de juros 14 (b) - - (6.030) (7.470)
Caixa líquido atividades operacionais 14.962 (126) (525.255) (49.279)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Títulos e valores mobiliários - - (221.971) (237)
Dividendos recebidos 12 70.740 6.146 - -
Redução de capital 12 56.281 - - -
Adiantamento para futuro aumento de capital - aporte 26 (a) (151.425) (73.847) - -
Adiantamento para futuro aumento de capital - devolução 26 (a) (53.267) - - -
Caixa e equivalentes de caixa adquirido da controlada - - 6.928 210
Imobilizado e intangível - - - 170
Caixa atividades de investimento (77.671) (67.702) (215.043) 143
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital - recebido 26 (a.2) 59.873 73.942 59.873 73.942
Finaciamento - captação 14 (b) - - 379.317 -
Financiamentos - pagamento de principal 14 (b) - - (18.596) (18.656)
Debêntures - captação 15 (b) 137.000 - 607.000 -
Debêntures - custo de transação - - (46.508) -
Debêntures - pagamento de principal 15 (b) (137.000) - (152.895) (1.545)
Debêntures - prêmio antecipado da 1ª emissão 15 (b) - - (4.643) -
Debêntures - resgate antecipado da 1ª emissão 15 (b) - - (64.520) -
Caixa líquido atividades de financiamento 59.873 73.942 759.028 53.741
(Redução) aumento em caixa e equivalentes (2.836) 6.115 18.731 4.605
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 6.204 89 8.112 3.507
Caixa e equivalentes em 31 de dezembro 8 3.368 6.204 26.843 8.112

Outras 
reser-
vas de 
capital

Reserva 
de lucros

Nota
Capital 
Social Legal

Reten-
ção 

lucros

Lucros 
acumu-
lados Total

Não 
contro-
lador Total

Saldo em 31 de dezembro de 2019 43.307 297 2.004 28.556 - 74.164 147.802 221.966
Aumento de capital com 
 emissão de novas ações 19 (a) 8.363 - - - - 8.363 8.363
Participação de não controladores - - - - - - (7.246) (7.246)
Lucro líquido do exercício - - - - 72.063 72.063 4.692 76.755
Reserva legal - - 3.603 - (3.603) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (17.115) (17.115) - (17.115)
Reserva de retenção de lucros - - - 51.345 (51.345) - - -
Saldo em 31 de dezembro de 2020 51.670 297 5.607 79.901 - 137.475 145.248 282.723
Aumento de capital com 
 emissão de novas ações 19 (a) 346.094 - - - - 346.094 - 346.094
Participação de não controladores - - - - - - (43.889) (43.889)
Lucro líquido do exercício - - - - 290.054 290.054 4.674 294.728
Reserva legal 19 (b) - - 14.503 - (14.503) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios 19 (c) - - - - (68.888) (68.888) - (68.888)
Reserva de retenção de lucros 19 (b) - - - 206.663 (206.663) - - -
Saldo em 31 de dezembro de 2021 397.764 297 20.110 286.564 - 704.735 106.033 810.768

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 Contexto operacional: A Celeo Redes Expansões S.A. (“Companhia” ou “Celeo Expansões”), sociedade anônima 
fechada, foi constituída em 23 de outubro de 2018 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro - Brasil. A Compa-
nhia tem por objeto social, entre outros, a participação em outras sociedades, empresárias ou não empresárias, como 
sócia ou acionista, podendo representar sociedades nacionais ou estrangeiras e ainda participar de consórcios. Em 
31 de dezembro de 2021 e 2020 Companhia é contralada em conjunto entre a Celeo Redes Brasil S.A. (“Celeo Re-
des”) e a APG Energy & Infra Investments 2021, S.L. (“APG”), cada acionista com 50% de participação. A companhia 
apresenta capital circulante negativo na controladora de R$ 70.259 em 31 de dezembro de 2021 devido ao saldo de 
dividendos a pagar para seus acionistas no valor de R$ 95.522. No entendimento da Administração, a geração de cai-
xa da Companhia não é afetada e é suficiente para quitar suas obrigações de curto prazo, pois no que diz respeito ao 
pagamento desta obrigação, os acionistas podem utilizar esse recurso como aporte de capital. 1.1. Controladas - As 
empresas controladas são definidas como “Grupo” quando mencionadas em conjunto com a Companhia.

% de participação
2021 2020

Jauru Transmissora de Energia S.A. (“Jauru”) (a) 67% 67%
Parintins Amazonas Transmissora de Energia S.A. (“Parintins”) (b) 100% 100%
Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A. (“Cachoeira Paulista”) (c) 100% -
(a) Jauru - (a.1) Contexto operacional da Jauru - A Jauru, sociedade anônima fechada, foi constituída em 3 de de-
zembro de 2006 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro. A Jauru tem por objeto social a exploração de con-
cessões de Serviços Públicos de Transmissão de Energia, prestados mediante implantação, operação e manutenção 
de instalações de transmissão e demais serviços complementares necessários à transmissão de energia elétrica. Esta 
atividade é regulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vinculada ao Ministério de Minas e 
Energia (MME). (a.2) Contrato de concessão - O contrato de concessão N° 001/2007 (“Contrato”), para o período de 
30 anos, tem como objetivo: (i) instalações de transmissão em 230 KV, com origem na Subestação Samuel e término 
na Subestação Ariquemes, ambas no Estado de Rondônia, com circuito simples e com extensão aproximada de 153 
km; pela linha de transmissão 230 KV, com origem na Subestação Ariquemes e término na Subestação Ji-Paraná, 
ambas no Estado de Rondônia, com circuito simples e com extensão aproximada de 164 km; pela linha de transmis-
são 230 KV, com origem na Subestação Ji-Paraná e término em Pimenta Bueno, ambas no Estado de Rondônia, com 
circuito simples e com extensão aproximada de 118 km; pela linha de transmissão 230 KV, com origem na Subestação 
Pimenta Bueno e término na Subestação Vilhena, ambas no Estado de Rondônia, com circuito simples e com exten-
são aproximada de 160 km; e pela linha de transmissão 230 KV, com origem na Subestação Vilhena, no Estado de 
Rondônia e término em Jauru, no Estado de Mato Grosso, com circuito duplo e com extensão aproximada de 354 km; 
e (ii) entradas de linhas 230 KV na Subestação Samuel, 230 KV na Subestação Ariquemes por reatores de linha, 230 
KV na Subestação Pimenta Bueno por reatores de linha, 230 KV na Subestação Vilhena por reatores de linha e 230 
KV na Subestação Jauru por reatores de linha bem como as respectivas instalações vinculadas e demais instalações 
necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e 
apoio. O Contrato foi assinado no dia 20 de abril de 2007 e tem vigência de 30 anos, com o seu vencimento no dia 20 
de abril de 2037. A Companhia entrou em operação comercial em maio de 2013. A partir de julho de 2024 (16° ano de 
operação comercial) a Companhia receberá 50% da receita anual permitida do 15º ano, estendendo-se até o término 
do prazo da concessão. (b) Parintins - (b.1) Transferência das ações pertencentes da Celeo Redes para a Com-
panhia - Em fevereiro de 2020 a Celeo Redes Expansões S.A. emitiu novas ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal. A Celeo Redes Brasil S.A. adquiriu essas novas ações e em contrapartida transferiu 100% de participação 
que detinha na Parintins para a Companhia. (b.2) Contexto operacional da Parintins - A Parintins, sociedade anô-
nima fechada, foi constituída em 28 de janeiro de 2019 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro - RJ - Brasil. 
A Parintins tem por objeto social a exploração de concessões de serviço público de transmissão de energia elétrica, 
prestados mediante a implantação, construção, montagem, operação e manutenção de instalações de transmissão 
de energia elétrica, incluindo os serviços de apoio e administrativos, provisão de equipamentos e materiais de re-
serva, programação, medições e demais serviços complementares necessários à transmissão de energia elétrica, 
segundo os padrões estabelecidos na legislação e regulamentos. A Parintins está em fase de construção da sua linha 
de transmissão e dependerá dos aportes de capital da Companhia e/ou de financiamento obtido junto as instituições 
financeiras, até o momento que passe a gerar seus próprios fluxos de caixa operacionais. Portanto, as demonstra-
ções financeiras devem ser lidas nesse contexto. (b.3) Contrato de concesão - O contrato de concessão N° 16/2019 
(“Contrato”), para o períodos de 30 anos, tem como objetivo: instalações de transmissão nos estados do Pará e do 

Amazonas, compostas pela (i) linha de transmissão Oriximiná - Juruti, em 230 kV, circuito duplo, com extensão apro-
ximada de 138 km, com orgem na subestação Oriximiná e término na subestaçãi Juruti, (ii) pela linha de transmissão 
Juruti - Parintins, em 230 kV, circuito duplo, com extensão aproximada de 102 km, com origem na subestação Juruti e 
término na subestação Parintins, (iii) pelo pátio novo de 230 kV na subestação Oriximiná, (iv) pela subestação Juruti, 
(v) pela subestação Parintins 230/138/13,8 kV e (vi) e demais instalações necessárias às funções de medição, super-
visão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio. O Contrato foi assinado no dia 22 de 
março de 2019 e tem vigência de 30 anos, com o seu vencimento no dia 22 de março de 2049. (c) Cachoeira Paulista 
- (c.1) Transferência das ações pertencentes da Celeo Redes para a Companhia - Em 05 de fevereiro de 2021 a 
Companhia emitiu novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal no valor de R$ 179.207. A Celeo Redes 
Brasil adquiriu essas novas ações e em contrapartida transferiu 100% das ações que detinha na Cachoeira Paulista. 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2021 a Companhia reconheceu o resultado referente aos meses de feverei-
ro a dezembro da controlada Cachoeira Paulista. (c.2) Contexto operacional da Cachoeira Paulista - A Cachoeira 
Paulista, sociedade anônima aberta devido a emissão de debêntures listadas na Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), foi constituída em 25 de setembro de 2002 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro. A Companhia tem 
por objeto social a exploração de concessões de serviços públicos de transmissão de energia, prestados mediante 
implantação, operação e manutenção de instalações de transmissão e demais serviços complementares necessários 
à transmissão de energia elétrica. (c.3) Contrato de concesão - O contrato de concessão n° 84/2002 (“Contrato”) tem 
como objetivo a construção, operação e manutenção da linha de transmissão 500 kV, circuito simples, com extensão 
aproximada de 181 km, com origem na subestação Tijuco Preto e término na subestação Cachoeira Paulista, ambas 
no Estado de São Paulo. O Contrato foi assinado no dia 20 de dezembro de 2002 e tem vigência de 30 anos, com o 
seu vencimento no dia 20 de dezembro de 2032. A Companhia entrou em operação comercial em dezembro de 2004.
A partir de julho de 2019 (16° ano de operação comercial) a Companhia passou a receber 50% da receita anual 
permitida do 15º ano, estendendo-se até o término do prazo da concessão. (c.4) Redução de capital - Conforme 
Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 14 de julho de 2021, ocorreu a redução de capital social no montante 
de R$ 56.281, conforme nota explicativa 12.
1.2 Informaçoes sobre a Receita Anual Permitida (RAP) das controladas

Contrato 
de concessão

Término 
do contrato

RAP ciclo 
2021-2022

RAP ciclo 
2020-2021 Indexador

Jauru 001/2007 20/04/2037 75.731 70.084 IPCA
Cachoeira Paulista 084/2002 10/12/2032 70.415 51.383 IGP-M
Parintins 016/2019 22/03/1949 - - IPCA

146.146 121.467
2 Base de preparação: Declaração de conformidade - As demonstrações financeiras (controladora e consolidado) 
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A emissão das demonstrações financeiras 
(controladora e consolidado) foi autorizada pela diretoria em 20 de maio de 2022. Detalhes sobre as principais políti-
cas contábeis da Companhia estão apresentados na nota explicativa 6. Todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações financeiras (controladora e consolidado), e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem 
àquelas utilizadas pela administração na sua gestão. 3 Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demons-
trações financeiras (controladora e consolidado) estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional do Grupo. 
Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4 Uso de 
estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações financeiras (controladora e consolidado), a Admi-
nistração utilizou  julgamentos e estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados 
dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Itens sujeitos a 
essas estimativas incluem: critério de apuração e remuneração do ativo de contrato (nota explicativa 12), análise do 
risco de crédito para determinação da provisão para perdas esperadas de crédito (nota explicativa 6.6) e reconheci-
mento de provisões para riscos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios (nota explicativa 20). As estimativas e julga-
mentos são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. 5 Base de 
mensuração: As demonstrações financeiras (controladora e consolidado) foram preparadas com base no custo his-
tórico, com exceção de determinados instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. 6 
Principais políticas contábeis: O Grupo aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a 
todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras, salvo indicado ao contrário. 6.1 Base de con-
solidação - (a) Controladas - A Companhia controla uma entidade quando está exposta a, ou tem direito sobre, os 
retornos variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercen-
do seu poder sobre a entidade. As demonstrações financeiras das controladas são incluídas nas demonstrações fi-
nanceiras consolidadas a partir da data em que o Grupo obtém o controle até a data em que o controle deixa de 
existir. Nas demonstrações financeiras da controladora, as informações financeiras das controladas são reconhecidas 
por meio do método de equivalência patrimonial. (b) Transações eliminadas na consolidação - Saldos e e transa-
ções intra-grupo, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de transações intra-grupo, são elimina-
dos. Ganhos não realizados oriundos de transações com investidas registradas por equivalência patrimonial são eli-
minados contra o investimento na proporção da participação da Companhia na investida. Perdas não realizadas, se 
aplicável, são eliminadas da mesma maneira de que os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que 
não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável. 6.2 Instrumentos financeiros - (a) Reconhecimento 
e mensuração incial - O grupo de contas concessionárias e permissionárias e os títulos de dívidas emitidos são re-
conhecidos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhe-
cidos inicialmente quando o Grupo se torna parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a 
menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de financiamento significativo) ou passivo finan-
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ceiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não 
mensurado ao valor justo por meio do resultado (VJR), os custos de transação 
que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a re-
ceber de clientes sem um componente significativo de financiamento é mensu-
rado inicialmente ao preço da operação. (b) Classificação e mensuração 
subsequente - i. Ativos financeiros - No reconhecimento inicial, um ativo fi-
nanceiro é classificado como mensurado: (i) ao custo amortizado; (ii) ao valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) - instrumento de 
dívida; (iii) ao VJORA - instrumento patrimonial; ou (iv) ao VJR. Os ativos finan-
ceiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a 
não ser que o Grupo mude o modelo de negócios para a gestão de ativos fi-
nanceiros, e neste caso todos os ativos financeiros afetados são reclassifica-
dos no primeiro dia do período de apresentação posterior à mudança no mo-
delo de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se 
atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado ao 
VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter 
ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e (ii) seus termos 
contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos 
somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. 
Um instrumento de dívida é mensurado ao VJORA se atender ambas as con-
dições a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: (i) é mantido 
dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebi-
mento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; 
e (ii) seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que 
são apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto. 
No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial 
que não seja mantido para negociação, o Grupo pode optar irrevogavelmente 
por apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento em 
ORA. Essa escolha é feita investimento por investimento. Todos os ativos fi-
nanceiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao 
VJORA, conforme descrito acima, são classificados como ao VJR. No reco-
nhecimento inicial, o Grupo pode designar de forma irrevogável um ativo finan-
ceiro que de outra forma atenda os requisitos para ser mensurado ao custo 
amortizado ou ao VJORA como ao VJR se isso eliminar ou reduzir significati-
vamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria. ii. Ativos fi-
nanceiros - avaliação do modelo de negócios - O Grupo realiza uma avalia-
ção do objetivo do modelo de negócios em que um ativo financeiro é mantido 
em carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido 
e as informações são fornecidas à Administração. As informações considera-
das incluem: (i) as políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcio-
namento prático dessas políticas. Eles incluem a questão de saber se a estra-
tégia da Administração tem como foco a obtenção de receitas de juros contra-
tuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a correspon-
dência entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos relacio-
nados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por 
meio da venda de ativos; (ii) como o desempenho da carteira é avaliado e re-
portado à Administração da Companhia; (iii) os riscos que afetam o desempe-
nho do modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de 
negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados; (iv) como os 
gerentes do negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é 
baseada no valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais 
obtidos; e (v) a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos finan-
ceiros nos períodos anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas 
sobre vendas futuras. As transferências de ativos financeiros para terceiros em 
transações que não se qualificam para o desreconhecimento não são conside-
radas vendas, de maneira consistente com o reconhecimento contínuo dos 
ativos do Grupo. Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerencia-
dos com desempenho avaliado com base no valor justo são mensurados ao 
valor justo por meio do resultado. iii. Ativos financeiros - avaliação sobre se 
os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos de principal e de 
juros - Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do 
ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma 
contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito asso-
ciado ao valor principal em aberto durante um determinado período de tempo 
e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de 
liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. O Grupo 
considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de 
caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui 
a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual que pode-
ria mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que 
ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, o Grupo considera: 
(i) eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de 
caixa; (ii) termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variá-
veis; (iii) o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e (iv) os termos que limi-
tam o acesso do Grupo a fluxos de caixa de ativos específicos (por exemplo, 
baseados na performance de um ativo). O pagamento antecipado é consisten-
te com o critério de pagamentos do principal e juros caso o valor do pré-paga-
mento represente, em sua maior parte, valores não pagos do principal e de 
juros sobre o valor do principal pendente - o que pode incluir uma compensa-
ção razoável pela rescisão antecipada do contrato. Além disso, com relação a 
um ativo financeiro adquirido por um valor menor ou maior do que o valor no-
minal do contrato, a permissão ou a exigência de pré-pagamento por um valor 
que represente o valor nominal do contrato mais os juros contratuais (que 
também pode incluir compensação razoável pela rescisão antecipada do con-
trato) acumulados (mas não pagos) são tratadas como consistentes com esse 
critério se o valor justo do pré-pagamento for insignificante no reconhecimento 
inicial. iv. Ativos financeiros - mensuração subsequente e ganhos e per-
das - iv.1 Ativos financeiros a VJR - Esses ativos são mensurados subsequen-
temente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de divi-
dendos, é reconhecido no resultado. iv.2 Ativos financeiros ao custo amortiza-
do - Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado 
utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por per-
das por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impair-
ment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreco-
nhecimento é reconhecido no resultado. iv.3 Instrumentos de dívida a VJORA 
- Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A receita de 
juros calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e perdas cam-
biais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos 
são reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado acumulado 
em ORA é reclassificado para o resultado. iv.4 Instrumentos patrimoniais a 
VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. Os 
dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o divi-
dendo represente claramente uma recuperação de parte do custo do investi-
mento. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são re-
classificados para o resultado. v. Passivos financeiros - classificação, men-
suração subsequente e ganhos e perdas - Os passivos financeiros foram 
classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo 
financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado 
caso for classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for 
designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensura-
dos ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo ju-
ros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são subsequen-
temente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efe-
tivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no re-
sultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhe-
cido no resultado. (c) Desreconhecimento - i. Ativos financeiros - O Grupo 
desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de 
caixa do ativo expiram, ou quando o Grupo transfere os direitos contratuais de 
recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma 
transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularida-
de do ativo financeiro são transferidos ou na qual o Grupo nem transfere nem 
mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo 
financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro. O Grupo 
realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço patrimo-
nial, mas mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos 
ativos transferidos. Nesses casos, os ativos financeiros não são desreconhe-
cidos. ii. Passivos financeiros - O Grupo desreconhece um passivo financei-
ro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. O Grupo 
também desreconhece um passivo financeiro quando os termos são modifica-
dos e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente diferen-
tes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados 
é reconhecido a valor justo. No desreconhecimento de um passivo financeiro, 
a diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo 
ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é re-
conhecida no resultado. (d) Compensação - Os ativos ou passivos financeiros 
são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quan-
do, e somente quando, o Grupo tenha atualmente um direito legalmente exe-
cutável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma 
base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (e) 
Instrumentos financeiros derivativos - O Grupo não operou qualquer tipo de 
instrumentos financeiros derivativos nos exercícios apresentados. 6.3 Ativo 
de contrato - Os Contratos de Concessão de Serviços Públicos de Energia 
Elétrica celebrados entre a União (Poder Concedente - Outorgante) e as con-
troladas regulamentam a exploração dos serviços públicos de transmissão 
pelas controladas. De acordo com o contrato de concessão, as controladas 
são responsáveis por transportar a energia dos centros de geração até os 
pontos de distribuição. Para cumprir essa responsabilidade, as controladas 
possuem duas obrigações de desempenho distintas: (i) construir e (ii) manter 
e operar a infraestrutura de transmissão. Ao cumprir essas duas obrigações de 
desempenho, as controladas mantém sua infraestrutura de transmissão dispo-
nível para os usuários e em contrapartida recebe uma remuneração denomi-
nada RAP, durante toda a vigência do contrato de concessão. Estes recebi-
mentos amortizam os investimentos feitos nessa infraestrutura de transmis-
são. Eventuais investimentos não amortizados geram o direito de indenização 
do Poder Concedente (quando previsto no contrato de concessão), que rece-
be toda a infraestrutura de transmissão ao final do contrato de concessão. Até 
31 de dezembro de 2017, a infraestrutura de transmissão era classificada 
como ativo financeiro sob o escopo do ICPC 01 (R1)/IFRIC 12 e mensurada ao 
custo amortizado. Eram contabilizadas receitas de construção e de operação, 
além da receita de remuneração da infraestrutura de concessão com base na 
Taxa Interna de Retorno (“TIR”) de cada projeto, juntamente com a variação do 
IPCA. Com a entrada em vigor em 1º de janeiro de 2018 do CPC 47, o direito 
à contraprestação por bens e serviços condicionado ao cumprimento de obri-
gações de desempenho e não somente a passagem do tempo enquadram as 
controladas nessa norma. Com isso, as contraprestações passam a ser clas-
sificadas como um “Ativo de Contrato”. As receitas relativas à infraestrutura de 
transmissão passam ser mensuradas da seguinte forma: i. Reconhecimento 
de receita de construção, tendo por base a parcela da RAP destinada ao in-
vestimento do ativo, que considera a margem de construção (que varia entre 
5% e 30%) de acordo com as projeções iniciais do projeto. Toda a margem de 
construção é reconhecida durante a obra e variações positivas ou negativas 
do custo de construção são alocadas imediatamente ao resultado, no momen-
to que incorridas. Para estimativa referente a Receita de Construção, as con-
troladas utilizaram um modelo que apura o custo de financiar o cliente (no 
caso, o poder concedente). A taxa de desconto para o valor presente líquido 
da margem de construção (e de operação) é definida no momento inicial do 
projeto e não sofre alterações posteriores. ii. Reconhecimento da receita de 
operação e manutenção, considerando uma margem (que varia entre 20% e 

25%) sobre os custos incorridos para cumprimento das obrigações de perfor-
mance de operação e manutenção previstas no contrato de concessão, men-
salmente, após o término da fase de construção. iii. Reconhecimento de recei-
ta de remuneração sobre o ativo de contrato reconhecido, registra-se também 
uma receita de remuneração financeira, a partir da entrada em operação, sob 
a rubrica Remuneração do ativo de contrato, utilizando a taxa de desconto 
(que varia entre 10% e 15%) definida no início de cada projeto. A infraestrutura 
recebida ou construída da atividade de transmissão é recuperada por meio 
dos dois fluxos de caixa descritos a seguir: i. Parte por meio de valores a rece-
ber garantidos pelo poder concedente relativa à RAP durante o prazo da con-
cessão. Os valores da RAP são determinados pelo Operador Nacional do Se-
tor Elétrico (“ONS”) conforme contrato de concessão e recebidos dos partici-
pantes do setor elétrico por ela designados pelo uso da rede de transmissão 
disponibilizada. ii. Parte como indenização dos bens reversíveis no final do 
prazo da concessão, a ser recebida diretamente do Poder Concedente ou para 
quem ele delegar essa tarefa. 6.4 Ajuste a valor presente de ativos e passi-
vos - Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados mone-
tariamente e ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de 
ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado, 
se considerado relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas 
em conjunto. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a 
valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contra-
tuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos 
ativos e passivos. Com base nas análises efetuadas e na melhor estimativa da 
Administração do Grupo. 6.5 Imposto de renda e contribuição social - O 
imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) do 
exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, 
acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 
para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social 
sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base 
negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. A 
despesa com IRPJ e CSLL compreende os impostos de renda e contribuição 
social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reco-
nhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação de 
negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em 
outros resultados abrangentes. O Grupo determinou que, quando aplicável, os 
juros e multas relacionados ao imposto de renda e à contribuição social, in-
cluindo tratamentos fiscais incertos, não atendem a definição de imposto de 
renda e portanto são contabilizados de acordo com o CPC 32 - Tributos sobre 
o lucro. (a) Despesas de imposto de renda e contribuição social correntes 
- A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado 
sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos 
a pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos cor-
rentes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo 
ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a 
serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apura-
ção, se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas 
na data do balanço. Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados 
somente se certos critérios forem atendidos. (b) Despesas de imposto de 
renda e contribuição social diferidos - Ativos e passivos fiscais diferidos são 
reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contá-
beis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados 
para fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no 
exercício são reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição 
social diferida. Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos 
fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que 
seja provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os 
quais serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros são determinados com 
base na reversão de diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o mon-
tante das diferenças temporárias tributáveis for insuficiente para reconhecer 
integralmente um ativo fiscal diferido, serão considerados os lucros tributáveis 
futuros, ajustados para as reversões das diferenças temporárias existentes, 
com base nos planos de negócios do Grupo. Ativos fiscais diferidos são revi-
sados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua reali-
zação não seja mais provável. Ativos e passivos fiscais diferidos são mensura-
dos com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias 
quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decreta-
das até a data do balanço, e reflete a incerteza relacionada ao tributo sobre o 
lucro, se houver. A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete 
as consequências tributárias decorrentes da maneira sob a qual o Grupo es-
pera recuperar ou liquidar seus ativos e passivos. Ativos e passivos fiscais di-
feridos são compensados somente se certos critérios forem atendidos. 6.6 
Provisões - As provisões são reconhecidas em função de um evento passado 
quando há uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de 
maneira confiável e se for provável a exigência de um recurso econômico para 
liquidar esta obrigação. Quando aplicável, as provisões são apuradas por meio 
do desconto dos fluxos de desembolso de caixa futuros esperados a uma taxa 
que considera as avaliações atuais de mercado e os riscos específicos para o 
passivo. 6.7 Provisão para perda de crédito esperada - A provisão para 
perda de crédito esperada (“PCE”), quando aplicável, é reconhecida em valor 
considerado suficiente pela Administração para cobrir as perdas na realização 
da conta de concessionárias e permissionárias e de títulos a receber, cuja re-
cuperação é considerada improvável. O Grupo possui políticas para cálculo da 
provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa cuja me-
todologia tem como premissa de provisionamento o histórico do comporta-
mento de pagamento dos clientes, baseado na experiência histórica das per-
das efetivas. As baixas de títulos a receber para perdas são efetuadas após 
esgotadas todas as ações de cobrança administrativa. Em caso caso de ina-
dimplência por parte do cliente, o Grupo comunica o não pagamento ao ONS, 
solicitando o acionamento do mecanismo de garantia financeira. 6.8 Receitas 
e despesas financeiras - A receita e a despesa de juros são reconhecidas no 
resultado pelo método dos juros efetivos. A taxa de juros efetiva é a taxa que 
desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos em caixa futuros esti-
mados ao longo da vida esperada do instrumento financeiro ao: (i) valor con-
tábil bruto do ativo financeiro; ou (ii) ao custo amortizado do passivo financeiro. 
No cálculo da receita ou da despesa de juros, a taxa de juros efetiva incide 
sobre o valor contábil bruto do ativo (quando o ativo não estiver com proble-
mas de recuperação) ou ao custo amortizado do passivo. No entanto, a recei-
ta de juros é calculada por meio da aplicação da taxa de juros efetiva ao custo 
amortizado do ativo financeiro que apresenta problemas de recuperação de-
pois do reconhecimento inicial. Caso o ativo não esteja mais com problemas 
de recuperação, o cálculo da receita de juros volta a ser feito com base no 
valor bruto. A receita de dividendos é reconhecida no resultado na data em que 
o direito da Companhia de receber o pagamento é estabelecido. A Companhia 
classifica dividendos recebidos como fluxos de caixa das atividades de inves-
timento. 7 Novas normas e interpretações ainda não efetivas: Uma série de 
novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 
2021. A Companhia não adotou essas normas na preparação destas demons-
trações financeiras. (a) Contratos Onerosos - custos para cumprir um con-
trato (alterações ao CPC 25/IAS 37) - As alterações especificam quais os 
custos que uma entidade inclui ao determinar o custo de cumprimento de um 
contrato com o objetivo de avaliar se o contrato é oneroso. As alterações apli-
cam-se a períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2022 para 
contratos existentes na data em que as alterações forem aplicadas pela pri-
meira vez. Na data da aplicação inicial, o efeito cumulativo da aplicação das 
alterações é reconhecido como um ajuste do saldo de abertura em lucros acu-
mulados ou outros componentes do patrimônio líquido, conforme apropriado. 
Os comparativos não são reapresentados. A Companhia determinou que to-
dos os contratos existentes em 31 de dezembro de 2021, se aplicável, serão 
concluídos antes das alterações entrarem em vigor. (b) Outras normas - Não 
se espera que as seguintes normas novas e alteradas tenham um impacto 
significativo nas demonstrações financeiras da Companhia: (i) Concessões de 
aluguel relacionadas à COVID-19 (alteração ao CPC 06); (ii) Imobilizado: Re-
ceitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27); (iii) Referência à Es-
trutura Conceitual (Alterações ao CPC 15); (iv) Classificação do Passivo em 
Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 26);  (v) IFRS 17 Contratos 
de Seguros; (vi) Definição de estimativa contábil (Alterações CPC 23); (vii) 
Divulgação de políticas contábeis (Alterações CPC 26); e (viii) Imposto diferido 
relacionado a ativos e passivos decorrentes de uma única transação (Altera-
ções CPC 32). Embora normas novas ou alteradas que não tenham ou terão 
efeito material sobre as demonstrações financeiras não precisem ser forneci-
das, a Companhia incluiu todas as normas novas ou alteradas nas demonstra-
ções financeiras apenas para fins ilustrativos.
8 Caixa e equivalentes 
 de caixa

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Caixa e bancos 49 4 1.585 170
Aplicações automáticas - 29 26 770
Operações compromissadas (a) 3.319 6.171 25.232 7.172

3.368 6.204 26.843 8.112
(a) A Companhia estruturou seus recursos por meio de operações compromis-
sadas atrelados ao Depósito Interbancário (DI) do Banco Santander. A taxa 
média de indexação dessas aplicações financeiras foi de 56% do DI com ven-
cimento em janeiro de 2022.
9 Títulos e valores mobiliários: i. Circulante

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Fundo de investimento - - - 35
CDB (a) 4.761 - 136.313 12.494

4.761 - 136.313 12.529
(a) A Companhia estruturou seus recursos por meio de Certificado de Depósito 
Bancário (CDB) atrelado ao DI do Banco Santander. A taxa média de inde-
xação dessas aplicações financeiras foi de 99% do DI (98% em 2020) com 
vencimento entre setembro e dezembro de 2022.
ii. Não circulante Consolidado

2021 2020
Fundo de investimento - Financiamento 6.353 7.525
Fundo de investimento - Debêntures 228.642 5.499

234.995 13.024
As aplicações financeiras referem-se às garantias do contrato de financiamen-
to e das debêntures da controlada Jauru e Cachoeira Paulista e estão em 
conformidade com as cláusulas do contrato de financiamento e da escritura 
das debêntures. Em 31 de dezembro de 2021 a totalidade dos recursos está 
aplicado no fundo de investimentos em cotas de fundos de investimento títulos 
públicos renda fixa referenciado DI no Banco Santander. A Composição da 
carteira está dvidida em títulos públicos federais, operações compromissadas 
e cotas de fundos de investimento. A rentabilidade do fundo (líquida de des-
pesas, mas não de impostos) no exercício findo em 2021 foi de 5% (2,03% no 
exercício findo em 2020).
10 Concessionárias e permissionárias Consolidado

2021 2020
A vencer 13.527 6.942
Até 3 meses 8 95
De 3 a 12 meses 39 390
Acima de 12 meses 2.156 804
Provisão para perdas esperadas de crédito (1.030) (1.030)

14.700 7.201

11 Ativo de contrato
Consolidado

Jauru Parintins

Cacho-
eira 

Paulista Total
Em 31 de dezembro de 2019 523.199 - - 523.199
Aquisição de controle - 35.437 - 35.437
Receita de construção - 225.938 - 225.938
Remuneração do ativo de contrato 63.748 - - 63.748
Recebimentos (79.186) - - (79.186)
Em 31 de dezembro de 2020 507.761 261.375 - 769.136
Aquisição de controle - - 220.706 220.706
Receita de construção - 942.342 - 942.342
Remuneração do ativo de contrato 61.977 - 32.450 94.427
Recebimentos (82.582) - (32.917) (115.499)
Em 31 de dezembro de 2021 487.156 1.203.717 220.239 1.911.112
A segregação entre circulante e não circulante está detalhada abaixo.

Consolidado
2021 2020

Circulante 169.533 82.582
Não circulante 1.741.579 686.554

1.911.112 769.136
12 Investimentos: (a) Movimentação dos investimentos - A movimenta-
ção dos investimentos nas controladas apresentados nas demonstrações 
financeiras da controladora é como segue:

Controladora

Jauru Parintins

Cacho-
eira 

Paulista Total
Em 31 de dezembro de 2019 141.523 - - 141.523
Transferência de participação 
 da Parintins (a.1) - 8.363 - 8.363
Aumento de capital com 
 integralização de AFAC - 49.862 - 49.862
Dividendos recebidos (4.390) - - (4.390)
Dividendos mínimos (1.998) - - (1.998)
Resultado de equivalência patrimonial 9.386 62.838 - 72.224
Em 31 de dezembro de 2020 144.521 121.063 - 265.584
Transferência de participação 
 da Jauru (a.4) 26.672 - - 26.672
Aumento de capital por meio 
 de integralização de AFAC (a.4) - 175.410 - 175.410
Transferência de participação 
 da Cachoeira Paulista (a.2) - - 179.207 179.207
Redução de capital social (a.3) - - (56.281) (56.281)
Dividendos recebidos - - (70.740) (70.740)
Dividendos mínimos (1.489) - (14.785) (16.274)
Resultado de equivalência patrimonial 6.836 236.724 26.655 270.215
Outros 1.091 (975) 1.085 1.201
Em 31 de dezembro de 2021 177.631 532.222 65.141 774.994
(a.1) Em fevereiro de 2020 a Companhia emitiu novas ações ordinárias, no-
minativas e sem valor nominal no valor de R$ 8.363. A Celeo Redes Brasil 
adquiriu essas novas ações e em contrapartida transferiu 100% das ações que 
detinha na Parintins. (a.2) Em fevereiro de 2021 a Companhia emitiu novas 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal no valor de R$ 179.207. A 
Celeo Redes Brasil adquiriu essas novas ações e em contrapartida transferiu 
100% das ações que detinha na Cachoeira Paulista. (a.3) Conforme Assem-
bleia Geral Extraordinária realizada no dia 14 de julho de 2021, ocorreu a redu-
ção de capital social no montante de R$ 56.281. (a.4) Veja Nota explicativa 19.
(b) Informações financeiras resumidas das controladas

Jauru Parintins
Cachoeira 
Paulista

2021 2020 2021 2020 2021
Ativo circulante 127.745 117.571 74.443 3.137 151.883
Ativo não circulante 534.391 559.098 1.360.368 261.375 203.837
Passivo circulante 43.474 49.373 51.350 60.136 41.435
Passivo não circulante 249.578 266.232 851.241 84.288 264.244
Patrimônio líquido 369.084 361.065 532.220 120.088 50.040
Lucro líquido 
 do exercício 10.253 14.078 236.724 62.350 27.913
Os valores da controlada Jauru são mensurados a valor justo.
13 Fornecedores Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Materiais e serviços 106 51 32.791 15.617
Parte relacionada (a) 1 1 1 26.352

107 52 32.792 41.969
(a) Veja nota explicativa 26 (c).
14 Financiamentos: (a) Características dos financiamentos

Valor 
captado

Encargos 
anuais Vencimento

Consolidado
2021 2020

Jauru
BNDES A 86.285

2,32% + 
TJLP 15/04/2024 15.381 21.896

BNDES D 138.300
2,58% + 

TJLP 15/06/2027 58.249 68.840
BNDES E 13.200 2,50% 15/12/2022 639 755
BNDES F 1.300 TJLP 15/06/2027 1.404 2.808

Parintins BASA
379.317

TCF e 
JBF a taxa 

1,3% 15/11/2044 333.795 -
618.402 409.468 94.299

i. Jauru - i.1 BNDES A - Valores destinados às obras civis e demais itens fi-
nanciáveis necessários a implantação do projeto descrito na nota explicativa 
1.1. Sobre o saldo principal da dívida incidem juros de 2,32% ao ano, acima 
da taxa de juros de longo prazo (TJLP). Os pagamentos de principal e juros 
são mensais e o vencimento da última parcela será no dia 15 de abril de 
2024. i.2 BNDES D - Valores destinados às obras civis e demais itens finan-
ciáveis necessários a implantação do projeto descrito na nota explicativa 1.1. 
Sobre o saldo principal da dívida incidem juros de 2,58% ao ano, acima da 
taxa de juros de longo prazo (TJLP). Os pagamentos de principal e juros são 
mensais e o vencimento da última parcela será no dia 15 de junho de 2027. 
i.3 BNDES E - Valores destinados à aquisição de máquinas e equipamentos 
necessários a implantação do projeto descrito na nota explicativa 1.1. Sobre 
o saldo principal da dívida incidem juros de 2,5% ao ano. Os pagamentos de 
principal e juros são mensais e o vencimento da última parcela será no dia 
15 de dezembro de 2022. i.4 BNDES F - Valores destinados a investimentos 
sociais não contemplados no licenciamento ambiental e/ou nos programas 
socioambientais do Projeto Básico Ambiental. Sobre o saldo principal da dí-
vida incidem a TJLP calculado no ano. Os pagamentos de principal e juros 
são mensais e o vencimento da última parcela será no dia 15 de junho de 
2027. ii. Parintins - A Parintins assinou no dia 30 de outubro de 2020 uma 
Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) com o Banco da Amazônia S.A (BASA), 
tendo como Avalistas a Celeo Redes Brasil e a Celeo Redes Expansões 
(Avalistas), cujos recursos da CCB se destinam à implantação do sistema de 
transmissão descrito na nota explicativa 1.1. O valor total do financiamento 
foi de R$ 800.000 divididos em 3 (três) subcréditos, liberados em 4 (quatro) 
parcelas entre 15 de junho de 2021 e 15 de novembro de 2022. Durante 
o exercício de 2021 houve o desembolso de R$ 24.862, R$ 93.190 e R$ 
261.265 referente aos subcréditos A, B e C respectivamente. Sobre o total da 
dívida incidirá a Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais (TFC), composta 
pelo Fator de Atualização Monetária (FAM) e pelo Componente Prefixado da 
TFC de aproximadamente 1,3% ao ano. A dívida resultante da CCB possui 
fluxo de pagamentos mensais de encargos a partir de 15 de novembro de 
2022 e de amortização de principal a partir de 15 de novembro de 2023 até 
o vencimento em 15 de novembro de 2044.
(b) Movimentação dos financiamentos Jauru Parintins

BNDES BASA Total
Em 31 de dezembro de 2019 113.023 - 113.023
Juros 7.402 - 7.402
Amortização - principal (18.656) - (18.656)
Amortização - juros (7.470) - (7.470)
Em 31 de dezembro de 2020 94.299 - 94.299
Captação - 379.317 379.317
Custo de transação (b.1) - (59.750) (59.750)
Juros 6.000 13.159 19.159
Amortização - principal (18.596) - (18.596)
Amortização - juros (6.030) - (6.030)
Amortização - custo de transação - 1.069 1.069
Em 31 de dezembro de 2021 75.673 333.795 409.468
(b.1) Refere-se custos com comissões bancárias e honorários advocatícios 
para obtenção do financiamento. A contra partida foi reconhecida no passivo 
circulante e não circulante na rubrica de contas a pagar. A segregação entre 
circulante e não circulante está detalhada abaixo.

Consolidado
2021 2020

Circulante 18.835 18.866
Não circulante 390.633 75.433

409.468 94.299
O vencimento das parcelas reconhecidas no não circulante está detalhado abaixo:
Em 2023 18.399
Em 2024 14.874
Em 2025 13.913
A partir de 2026 343.447

390.633
(c) Cláusulas de garantias (covenants) - O contrato de financiamento pos-
sui cláusulas restritivas “covenants” não financeiras e financeiras de venci-
mento antecipado, incluindo o cumprimento de determinados indicadores 
financeiros durante a sua vigência. Em 31 de dezembro de 2021 o Grupo 
estava em conformidade com as cláusulas restritivas. i. Jauru - As principais 
cláusulas estão descritas a seguir: (a) Não constituir, sem a prévia autoriza-
ção do BNDES, (i) penhor ou gravame sobre os direitos creditórios a serem 
dados em garantia ao BNDES, (ii) não conceder preferência a outros créditos 
e (iii) não realizar a distribuição de dividendos superior a 25% do lucro líquido; 
(b) Cumprir as obrigações estabelecidas no contrato de concessão; e (c) Apu-
rar, anualmente e durante todo o período de amortização do contrato, o Índice 
de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) e o Índice de Capital Próprio (ICP). 
O ICSD precisa ser no mínimo de 1,3 e o ICP igual ou superior a 30%. ii. 
Parintins - As principais cláusulas estão descritas a seguir: (a) não constituir 
reserva na forma estabelecida no contrato; (b) redução do capital social após 
a implantação do projeto para valor inferior a 30% do saldo devedor da CCB; 
(c) contratação de novos endividamentos sem autorização prévia e expressa 
do BASA (exceto pela emissão de debêntures já autorizada pelo banco; (d) 
cisão, fusão ou incorporação da emitente sem a prévia autorização do BASA; 
(e) descumprimento da destinação do crédito concedido por meio da CCB; 
(f) manter o Índice de Cobertura do Serviço da dívida (ICSD) mínimo de 1,3 
(um inteiro e três décimos), apurados em balanço anual auditado a partir do 
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pagamento de 12 (doze) meses de parcela de principal da dívida.
15 Debêntures: (a) Características das debêntures

Valor 
captado

Encargos 
anuais Vencimento

Consolidado
2021 2020

Celeo 
 Expansões 137.000

100% do CDI 
+ 0,95% 12/09/2021 - -

Jauru 39.000 IPCA + 8,00% 15/12/2030 76.800 72.482

Parintins 220.000
IPCA + 

5,6904% 15/04/2046 218.368 -
Cachoeira 
 Paulista 250.000

100% do CDI 
+ 1,70% 15/07/2031 253.870 -

646.000 549.038 72.482
i. Celeo Expansões - A Celeo Expansões emitiu debêntures no dia 12 de 
março de 2021 e os recursos obtidos foram destinados à realização de 
investimentos e refinanciamentos das suas controladas. Os juros remune-
ratórios e o principal foram pagos na data do seu vencimento em 12 de 
setembro de 2021. ii. Jauru - A Jauru emitiu debêntures no dia 15 de junho 
de 2013 destinados à implantação do sistema de transmissão. Os juros 
remuneratórios das debêntures são pagos semestralmente. O primeiro pa-
gamento dos juros remuneratórios foi realizado no dia 15 de dezembro de 
2017 e o último na data de vencimento será no dia 15 de dezembro de 
2030. iii. Parintins - A Parintins emitiu debêntures no dia 15 de abril de 
2021 destinados à implantação do sistema de transmissão. As debêntures 
possuem fluxo de pagamentos semestrais de juros a partir de 15 de abril 
de 2023 e de principal a partir de 15 de abril de 2024 até o vencimento em 
15 de abril de 2046. iv. Cachoeira Paulista - 1ª Emissão - (a) Em 11 de 
novembro de 2011 Cachoeira Paulista realizou a 1ª emissão de debêntu-
res simples, não conversíveis em ações, em série única, no valor de R$ 
220.000 e foram destinados à: (i) liquidação integral do saldo devedor com 
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); (ii) 
pagamento de dividendos e lucros acumulados; (iii) constituição das contas 
de garantia; e (iv) contrato de empréstimo com a antiga controladora. Os ju-
ros remuneratórios e a amortização do principal são pagos trimestralmente, 
sendo o primeiro pagamento foi realizado no dia 11 de fevereiro de 2012 e 
o último foi realizado 12 de maio de 2021 por meio do resgate antecipado 
da totalidade das debêntures. 2ª emissão - A Cachoeira Paulista realizou 
a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série 
única, no valor de R$ 250.000 que são destinadas à realização de investi-
mentos, refinanciamentos e distribuição de recursos à acionista, bem como 
para capital de giro da Companhia. A liquidação da emissão ocorreu em 21 
de julho de 2021. Os juros remuneratórios e a amortização do principal são 
pagos semestralmente, no dia 15 dos meses de janeiro e julho de cada ano, 
sendo o primeiro pagamento em 15 de janeiro de 2022 e o último na data 
de vencimento em 15 de julho de 2031.
(b) Movimentação das debêntures

Celeo 
Expan-
sões Jauru

Parin-
tins

Cacho-
eira 

Paulista Total
Em 31 de dezembro de 2019 - 71.095 - - 71.095
Juros - 8.556 - - 8.556
Amortização - principal - (1.545) - - (1.545)
Amortização - juros - (5.624) - - (5.624)
Em 31 de dezembro de 2020 - 72.482 - - 72.482
Aquisição de controle - - - 78.397 78.397
Captação debêntures 137.000 - 220.000 250.000 607.000
Custo de transação (b.1) - - (27.722) (5.486) (33.208)
Juros 2.950 13.687 25.353 13.540 55.530
Amortização - principal (137.000) (3.389) - (12.506) (152.895)
Amortização - juros (2.950) (5.980) - (2.882) (11.812)
Prêmio antecipado 
 - 1ª emissão - - - (4.643) (4.643)
Resgate antecipado 
 - 1ª emissão - - - (64.520) (64.520)
Amortização - 
 custo de transação - - 737 1.970 2.707
Em 31 de dezembro de 2021 - 76.800 218.368 253.870 549.038
(b.1) Refere-se custos com comissões bancárias e honorários advocatícios 
para obtenção do financiamento. A contra partida foi reconhecida no passi-
vo circulante e não circulante na rubrica de contas a pagar. A segregação 
entre circulante e não circulante está detalhada abaixo.

2021 2020
Circulante 28.533 3.385
Não circulante 520.505 69.097

549.038 72.482
O vencimento das parcelas reconhecidas no não circulante está detalhado 
abaixo:
Em 2023 37.772
Em 2024 38.459
Em 2025 26.869
A partir de 2026 417.405

520.505
(c) Cláusulas de garantias (covenants) - A escritura das debêntures pos-
sui cláusulas restritivas “covenants” não financeiras e financeiras de venci-
mento antecipado, incluindo o cumprimento de determinados indicadores 
financeiros durante a sua vigência. Em 31 de dezembro de 2021 o Grupo 
estava em conformidade com as cláusulas restritivas. i. Jauru - As princi-
pais cláusulas estão descritas a seguir: (a) Inadimplemento de qualquer 
obrigação pecuniária e não pecuniária; (b) A constituição, sem a autorização 
prévia dos debenturistas titulares de, no mínimo 85% do total das debentu-
res em circulação, de penhor ou gravame sobre os direitos creditórios; (c) 
Decretação de vencimento antecipado do contrato de financiamento com o 
BNDES; (d) A extinção, encampação, rescisão, anulação ou caducidade da 
concessão outorgada pela União Federal sob o contrato de concessão; (e) 
Pedido de: (i) falência formulado por terceiros em face da Jauru e não devi-
damente elidido no prazo legal e (ii) pedido de autofalência formulado pela 
Companhia; e (f) Apurar o ICSD anualmente e durante todo o período de 
amortização da escritura. O ICSD precisa ser no mínimo de 1,3. O Cálculo 
do ICSD segue a mesma metodologia utilizada no cálculo do financiamento. 
ii. Parintins - As principais cláusulas estão descritas a seguir: (a) cisão, 
fusão, incorporação (no qual a Parintins e/ou a Celeo Redes seja a incor-
porada) ou incorporação de ações da Parintins e/ou da Celeo Redes, ou 
qualquer forma de reestruturação ou reorganização societária envolvendo 
a Parintins e/ou a Celeo Redes; (b) realização de resgate, recompra, amor-
tização ou bonificação de ações de emissão da Parintins, bem como distri-
buição e/ou pagamento, pela Parintins, de dividendos, juros sobre o capital 
próprio ou quaisquer outras distribuições de lucros, exceto pelos dividendos 
obrigatórios previstos no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, nos 
termos do estatuto social da Companhia vigente na Data de Emissão, caso 
(i) a Parintins e/ou a Celeo Redes esteja em mora com qualquer de suas 
obrigações estabelecidas nesta Escritura de Emissão e/ou em qualquer dos 
demais Documentos das Obrigações Garantidas; (ii) tenha ocorrido e es-
teja vigente qualquer evento de Inadimplemento; e/ou (iii) não tenha sido 
observado ICSD igual ou superior a 1,20 (um inteiro e vinte centésimos) 
com base nas Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício ime-
diatamente anterior; (c) redução no capital social da companhia, exceto se 
autorizado por Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 das Debêntu-
res em Circulação; (d) não observância, pela Parintins, por mais de 2 vezes 
consecutivas e/ou por mais de 4 vezes intercaladas, do ICSD, que deverá 
ser igual ou superior a 1,20 (um inteiro e vinte centésimos), a ser apurado 
pela Parintins anualmente, tendo por base as Demonstrações Financeiras 
da Companhia, a partir de 31 de dezembro de 2024. iii. Cachoeira Pau-
lista - As principais cláusulas de vencimento antecipado estão descritas a 
seguir: (a) Inadimplemento, pela Cachoeira Paulista, de qualquer obrigação 
pecuniária relativa às debêntures e/ou prevista na escritura; (b) Liquidação, 
dissolução ou extinção da Cachoeira Paulista; (c) Pedido de recuperação 
judicial, decretação de falência ou autofalência da Cachoeira Paulista, as-
sim como apresentação, pela Cachoeira Paulista, de plano de recuperação 
extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores; (d) Transformação 
da forma societária da Cachoeira Paulista de sociedade por ações para 
qualquer outro tipo societário, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei 
das Sociedades por Ações; (e) Extinção definitiva ou transferência (total ou 
parcial) da Concessão ou encampação, caducidade, rescisão, anulação ou 
intervenção, pelo Poder Concedente, da Concessão; (f) Vencimento ante-
cipado de qualquer dívida financeira da Cachoeira Paulista com terceiros, 
em valor individual ou agregado igual ou superior a R$10.000 (dez milhões 
de reais); (g) Invalidade, nulidade, inexequibilidade, rescisão ou ineficácia 
total desta Escritura de Emissão e/ou contratos de garantia; (h) Protesto de 
títulos de responsabilidade da Companhia, cujo valor individual ou agrega-
do seja igual ou superior a 14.000 (catorze milhões de reais), cuja devida 
comprovação não for apresentada ao agente fiduciário; (f) Não observância, 
pela Cachoeira Paulista, por mais de 2 (duas) vezes consecutivas e/ou por 
mais de 4 (quatro) vezes intercaladas, do ICSD, que deverá ser igual ou su-
perior a 1,20x (um inteiro e vinte centésimos), a ser apurado pela Cachoeira 
Paulista anualmente.
16 PIS e COFINS diferidos Consolidado

2021 2020
PIS 29.211 12.659
COFINS 134.547 58.304

163.758 70.962
A segregação entre circulante e não circulante está detalhada abaixo.

Consolidado
2021 2020

Circulante 11.401 5.959
Não circulante 152.357 65.003

163.758 70.962
Os encargos são apurados sobre o ativo de contrato e são registrados con-
tabilmente pela Companhia.
17 Imposto de renda e contribuição social diferidos Consolidado

2021 2020
Imposto de renda 162.004 52.238
Contribuição social 58.321 18.805

220.325 71.043
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são diferenças tempo-
rárias e estão demonstradas a seguir:

2021 2020
Pronunciamento técnico CPC 47 
 - Receita de contratos com cliente 220.325 71.043

220.325 71.043
18 Provisão e passivos contingentes: (a) Provisões - (a.1) Jauru - A 
Jauru possui ações judiciais, em sua maioria compostas por indenizações 
por dano moral, acidente de trabalho, horas extras, remuneração, periculo-
sidade e ações fiscais, cujo prognóstico de perda foi definido como prová-
vel, pelos consultores jurídicos, e para a qual a Companhia manteve pro-
visão no montante de R$199 no exercício (R$ 574 em 2020). O saldo está 
sendo reconhecido na rubrica de outros passivos. (a.2) Cachoeira Paulista 
- A Cachoeira Paulista possui ação anulatória de ato administrativo cumula-

da com repetição de indébito proposta pela Tractebel Energia S.A., contra a 
ANEEL, o ONS, bem como contra todas as concessionárias de transmissão 
de energia elétrica integrantes do SIN, dentre elas a Companhia. O objetivo 
é a declaração de nulidade do artigo 4º da resolução nº 117/04 da aneel 
que inseriu novo reajuste do valor do tust (tarifa de utilização do sistema de 
transmissão) pago pelas empresas geradoras de energia que entrassem 
em operação a partir de 01/07/2005, além da condenação das concessio-
nárias corrés, na devolução da diferença do valor que lhes teria sido pago 
indevidamente. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o valor em risco é de 
R$ 136 e foi avaliado pela administração e suportada pelos assessores 
jurídicos como risco de perda provável. O saldo está sendo reconhecido na 
rubrica de outros passivos. A Companhia entrou com ação contra a ANEEL 
e a ONS com o objetivo de suspender a realização dos descontos a título 
de parcela variável por indisponibilidade. Em Em 31 de março de 2022 e 31 
de dezembro de 2021 o valor em risco é de R$ 611 e foi avaliada pela admi-
nistração e suportada pelos assessores jurídicos como risco de perda pos-
sível. (b) Passivos contingentes - (b.1) Jauru - i. Desconto de parcela 
variável - A Jauru entrou com ação contra a ANEEL e a ONS com o objetivo 
de suspender a realização dos descontos a título de parcela variável. Em 
31 de dezembro de 2021 e 2020 o valor em risco é de R$ 305 e foi avaliada 
pela administração e suportada pelos assessores jurídicos como risco de 
perda possível. ii. Servidão administrativa - A Jauru indeniza os proprietá-
rios por onde a linha de transmissão vai ser construída. Inicialmente a Com-
panhia atribui o valor da indenização que é reconhecida inicialmente como 
custo do empreendimento. Caso o proprietário não concorde com o valor 
da indenização, ele aciona juridicamente a Companhia. Em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020 o valor em risco é de R$ 126 e R$ 293, respectivamente 
e foi avaliado pela administração e suportada pelos assessores jurídicos 
como risco de perda possível. (b.2) Cachoeira Paulista - Fundiário - A 
Cachoeira Paulista ajuizou ação de constituição de servidão administrati-
va, com pedido liminar para imissão na posse, para passagem de linha de 
transmissão na propriedade dos réus. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
o valor em risco é de R$ 280 e foi avaliado pela administração e suportada 
pelos assessores jurídicos como risco de perda provável. ii. Tributário - A 
Cachoeira Paulista possui pedidos de compensações de débitos tributários 
que não foram homologadas pela Receita Federal do Brasil (RFB). A Com-
panhia entende que possui o direito de utilizar esses créditos e entrou com 
processos contra a RFB. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o valor em 
risco é de R$ 5.323, respectivamente e foi avaliado pela administração e su-
portada pelos assessores jurídicos como risco de perda possível. 19 Patri-
mônio líquido: (a) Capital social - A movimentação dos aportes realizados 
no capital social até 31 de dezembro de 2021 está detalhada abaixo. Em 31 
de dezembro de 2021 e 2020 capital social integralizado é de R$ 397.764 
e R$ 51.670, respectivamente, dividido em ações ordinárias nominativas e 
sem valor nominal. A Companhia tem o seu controle compartilhado entre 
a Celeo Redes e a APG, sendo 50% de participação para cada acionista.
Aumento de capital via aporte dos acionistas 100
Aumento de capital via aporte das ações da Jauru (i) 69.879
Aumento de capital via aporte das ações da Parintins (ii) 8.363
Aumento de capital via aporte das ações da Cachoeira Paulista (iii) 179.207
Aumento de capital via Integralização da dívida com a Celeo Redes (iv) 58.871
Aumento de capital via Integralização do adiantamento 
 para futuro aumento de capital (v) 81.344

397.764
i. Transferência de ações da Jauru - Em agosto de 2019, a Companhia 
emitiu novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal no valor 
de R$ 43.207. A Celeo Redes Brasil adquiriu essas novas ações e em con-
trapartida transferiu 33,33% das ações que detinha na Jauru. Em julho de 
2021, após a rerratificação da ata Assembléia Geral Extraordinária, o saldo 
complementar de R$ 26.672 referente aos 33,33% das ações foi transferi-
do, totalizando R$ 69.879. ii. Transferência de ações da Parintins - Em 
fevereiro de 2020 a Companhia emitiu novas ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal no valor de R$ 8.363. A Celeo Redes Brasil adquiriu 
essas novas ações e em contrapartida transferiu 100% das ações que deti-
nha na Parintins. iii. Transferência de ações da Cachoeira Paulista - Em 
fevereiro de 2021 a Companhia emitiu novas ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal no valor de R$ 179.207. A Celeo Redes Brasil adqui-
riu essas novas ações e em contrapartida transferiu 100% das ações que 
detinha na Cachoeira Paulista. iv. Integralização da dívida com a Celeo 
Redes - Conforme nota explicativa 1.1 (a), a Companhia possuía a dívida 
de R$ 58.871 com a Celeo Redes devido a compra das ações da Jauru. 
Em agosto de 2021 a Celeo Redes integralizou a totalidade dessa dívida na 
Companhia. v. Integralização do adiantamento para futuro aumento de 
capital (AFAC) - Em agosto de 2021 a Celeo Redes integralizou o capital 
na Companhia. (b) Reserva de lucros - i. Reserva legal - Constituída me-
diante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, com conformidade 
com o artigo 193 da Lei 6.404/76. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o 
valor destinado foi de R$ 14.503 e R$ 3.603, respectivamente. ii. Reserva 
de retenção de lucros - O montante do lucro líquido após as destinações 
legais são reconhecidas nessa conta. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
o valor destinado foi de R$ 206.663 e R$ 51.345, respectivamente. (c) Divi-
dendos mínimos obrigatórios - O estatuto social da Companhia determi-
na que os acionistas terão direito, em cada exercício social, aos dividendos 
mínimos obrigatórios de 25% do lucro líquido ajustado, na forma do artigo 
202 da lei 6.404/76. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o valor destinado 
foi de R$ 68.888 e R$ 17.115, respectivamente. 20 Participação de acio-
nista não controlador: A tabela a seguir resume a informação relativa a 
controlada Jauru que tem participação material de acionista não controla-
dor, antes de quaisquer eliminações intra-grupo.

Jauru
2021 2020

Percentual de participação do não controlador 33% 50%
Ativo circulante 127.745 117.571
Ativo não circulante 417.297 442.003
Passivo circulante 41.619 48.096
Passivo não circulante 204.657 220.731
Ativo líquidos 298.766 290.746
Ativo líquidos atribuídos ao acionista não controlador 106.033 145.248
Receita operacional líquida 51.575 52.905
Resultado 10.253 14.078
Resultado atribuído ao acionista não controlador 4.674 4.692
21 Receita operacional líquida Consolidado

2021 2020
Receita de construção (a) 942.395 225.938
Remuneração do ativo de contrato (b) 86.875 47.169
Receita de operação e manuntenção (b) 29.044 13.848
Outras receitas 355 -
Parcela variável - (11)
Receita bruta 1.058.669 286.944
PIS e COFINS correntes (9.382) (6.814)
PIS e COFINS diferidos (85.007) (19.311)
Encargos setoriais (5.227) (2.876)
Deduções da receita (99.616) (29.001)

959.053 257.943
(a) Refere-se a receita de construção da controlada Parintins. (b) O aumen-
to no exercício de 2021 refere-se principalmente ao resultado da Cachoeira 
Paulista.
22 Serviços de terceiros: (a) Custos operacionais

Consolidado
2021 2020

Reparo e manutenção das instalações 
 de transmissão

(i) e 
(iii) (7.037) (2.304)

Indenização (i) - 1.694
Serviço de operação e manutenção (ii) (1.881) (1.759)
Manuntenção da faixa de servidão (iii) (748) (124)
Consultorias técnicas (iii) (647) (978)
Compartilhamento de instalação (iii) (658) (367)
Diversos (iii) (606) (44)

(11.577) (3.882)
i. Refere-se aos custos para reparo e manutenção das suas linhas de trans-
missão. Devido ao sinistro ocorrido no Reator da Subestação da Jauru, a 
Companhia acionou o seguro e foi indenizada. ii. Refere-se a prestação de 
serviço para operação e gerenciamento de manutenção das instalações de 
transmissão realiado pela Celeo Redes Brasil S.A. iii. O aumento no exercí-
cio de 2021 refere-se ao resultado da Cachoeira Paulista.
(b) Despesas operacionais Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Prestação de serviços 
 administrativos (i) - - (850) (850)
Consultorias (ii) (293) (57) (1.392) (220)
Publicações (ii) (143) (93) (378) (172)
Diversos (ii) (66) (8) (396) (220)

(502) (158) (3.016) (1.462)
i. Refere-se a prestação de serviços administrativos realizados pela Celeo 
Redes Brasil S.A. ii. O aumento no exercício de 2021 refere-se principal-
mente ao resultado da Cachoeira Paulista.
23 Custo de construção: Refere-se aos custos relacionados à construção 
da linha de transmissão da Parintins.

Consolidado
2021 2020

Serviços (158.000) (22.012)
Máquinas, equipamentos e materiais (283.608) (81.136)
Meio ambiente (1.670) (1.905)
Fundiário (16.722) (4.750)

(460.000) (109.803)
24 Resultado financeiro Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Rendimento de aplicação financeira 842 2 12.206 593
Outras receitas - - 276 4
Receitas financeiras 842 2 12.482 597
Juros - financiamento - - (19.159) (7.402)
Custo de transação - financiamento - - (1.070) -
Juros - debêntures (2.950) - (53.820) (8.556)
Custo de transação - debêntures - - (1.922) -
Prêmio antecipado - debêntures - - (4.643) -
Outras despesas (218) (5) (4.907) (2.332)
Despesas financeiras (3.168) (5) (85.521) (18.290)

(2.326) (3) (73.039) (17.693)
25 Imposto de renda e contribuição social Consolidado

2021 2020
Resultado antes dos impostos 422.993 114.812
Despesa de IRPJ e CSLL à alíquota nominal de 34% (143.818) (39.036)
Incentivo fiscal IRPJ - SUDAM 804 1.387
(Adições) / Exclusões 14.749 (408)
Despesa de IR e CS à alíquota efetiva (128.265) (38.057)
Alíquota efetiva 30% 33%

26 Transações com partes relacionadas:
(a) Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC)
(a.1) AFAC realizado nas controladas
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 23.985 -
Aporte realizado na Parintins 151.425 73.847
Aumento de capital com AFAC na Parintins (175.410) (49.862)
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - 23.985
(a.2) AFAC recebido pela controladora
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 74.738 -
Transferência do circulante - 796
Aporte recebido 59.873 73.942
Devolução de AFAC para a Celeo Redes (53.267) -
Aumento de capital com AFAC (81.344) -
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - 74.738
(b) Contas a pagar

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Celeo Redes - 
 aquisição da Jauru (i) - 58.871 - 58.871
Celeo Redes - 
 devolução de AFAC (ii) - - - 16.874

- 58.871 - 75.745
(i) Em 31 de julho de 2019, a Companhia adquiriu 33,33% das ações da 
Jauru que pertenciam à Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia 
S.A. (“Cobra”). O preço de compra atribuído a essas ações foi de R$ 58.871. 
A Celeo Redes realizou o pagamento em nome da Companhia. Como con-
sequencia dessa transação, foi reconhecido um contas a pagar. Conforme 
nota explicativa 19 (a) iv, em agosto de 2021 a Celeo Redes integralizou a 
totalidade dessa dívida na Companhia. (ii) A Celeo Redes transferiu 100% 
das ações da Parintins para a Celeo Expansões. Como consequência dessa 
transação, o valor que estava reconhecido como AFAC foi transferido para o 
contas a pagar e foi devolvido para a Celeo Redes.
(c) Transações comerciais

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Elecnor do Brasil Ltda. (i) - - - 24.522
Celeo Redes (ii) 1 1 1 1.830

1 1 1 26.352
(i) Refere-se ao custo com a Elecnor do Brasil Ltda (Elecnor). A Elecnor é a 
empresa responsável pela construção das linhas de transmissão da Parin-
tins. (ii) Refere-se a despesas pagas pela Celeo Redes.
(d) Dividendos a receber Controladora

2021 2020
Jauru 1.489 1.998
Cachoeira Paulista 14.785 -

16.274 1.998
(e) Remuneração da administração - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
não houve atribuição de pagamentos realizados pela Companhia aos seus 
administradores, uma vez que os mesmos recebem um salário unificado, 
pago pela Celeo Redes Brasil S.A. e outras afiliadas do mesmo grupo eco-
nômico, considerando o compartilhamento de despesas corporativas co-
muns, em virtude da atuação dos administradores em todas as empresas do 
grupo. 27 Gestão de riscos financeiros: (a) Considerações gerais e polí-
ticas - O Grupo administra seus capitais investidos para assegurar que pos-
sa continuar suas atividades e maximizar o retorno dos seus acionistas. O 
gerenciamento de riscos tem por objetivo identificar e analisar os riscos con-
siderados relevantes pela administração, tais como (i) os riscos de capital, 
de mercado (ii), de crédito (iii) e de liquidez (iv). O Grupo não operou qual-
quer tipo de instrumento financeiro derivativo nos exercícios apresentados. i. 
Gestão de risco de capital - O Grupo administra seu capital com o objetivo 
de salvaguardar a continuidade de seus negócios no longo prazo, ofere-
cendo retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas e 
buscando manter uma estrutura de com o objetivo de reduzir o seu custo de 
capital. Sempre que necessário para adequar sua estrutura de capital, a ad-
ministração pode propor a revisão da política de pagamento de dividendos, 
a devolução de capital aos acionistas, a emissão de novas ações ou ainda a 
venda de ativos, dentre outras ações de adequação de estrutura de capital. 
ii. Gestão de risco de mercado - Este risco é oriundo da possibilidade do 
Grupo incorrer em perdas devido a flutuações nas taxas de juros ou outros 
indexadores de dívida, tais como índices de preço, que impactem as despe-
sas financeiras relativas a financiamentos ou o rendimento das aplicações 
financeiras. iii. Gestão de risco de crédito - O risco de crédito refere-se à 
possibilidade do Grupo incorrer em perdas devido ao não cumprimento de 
obrigações e compromissos pelas contrapartes. iii.1 Risco de crédito das 
contrapartes comerciais - A principal exposição a crédito é oriunda da pos-
sibilidade do Grupo incorrer em perdas resultantes do não-recebimento de 
valores faturados de suas contrapartes comerciais. Para reduzir este risco 
e auxiliar no gerenciamento do risco de inadimplência, o Grupo monitora o 
volume de contas a receber de clientes e realiza diversas ações de cobran-
ça, realizadas em conformidade com a regulamentação regulatória, o que 
inclui ainda a possibilidade de interrupção do fornecimento. iii.2 Risco de 
crédito com instituições financeiras - Para operações envolvendo caixa 
e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, o Grupo segue as 
disposições de sua política de risco de crédito que tem como objetivo a mi-
tigação do risco por meio da diversificação junto às instituições financeiras 
e a utilização de instituições financeiras consideradas de primeira linha. O 
Grupo realiza o acompanhamento da exposição com cada contraparte, sua 
qualidade de crédito e seus ratings de longo prazo publicados pelas agên-
cias de rating para as instituições financeiras com as quais o Grupo possui 
operações em aberto. iv. Gestão de risco de liquidez - O risco de liquidez é 
caracterizado pela possibilidade do Grupo não honrar com seus compromis-
sos nos respectivos vencimentos. A Gestão financeira adotada pelo Grupo 
busca constantemente a mitigação do risco de liquidez, tendo como princi-
pais pontos o alongamento de prazos dos financiamentos, desconcentração 
de vencimentos e diversificação de instrumentos financeiros. O permanente 
monitoramento do fluxo de caixa permite a identificação de eventuais ne-
cessidades de captação de recursos, com a antecedência necessária para 
a estruturação e escolha das melhores fontes. Nos casos em que há sobras 
de caixa, são realizadas aplicações financeiras para os recursos exceden-
tes com base na política de crédito do Grupo, com o objetivo de preservar 
a liquidez do Grupo e têm como diretriz alocar ao máximo os recursos em 
ativos com liquidez diária. (b) Análise de sensibilidade dos instrumentos 
financeiros (consolidado) - O Grupo efetua testes de análise de sensibili-
dade conforme requerido pelas normas contábeis, elaborados com base na 
exposição líquida às taxas variáveis dos instrumentos financeiros ativos e 
passivos em aberto no final do exercício findo em 31 de dezembro de 2021. 
Na realização do teste, o Grupo assume que o valor apresentado estivesse 
em aberto durante todo esse exercício apresentado. Foram preparados três 
cenários de análise de sensibilidade: (i) provável* - considera as taxas de 
juros futuros observados nesta data base; (ii) redução de 25%; e (iii) redução 
de 50% do cenário provável, respectivamente.

Consolidado
Cenários

Risco (i) (ii) (iii)
Aplicação financeira Redução do CDI (50.559) (37.919) (25.279)
Financiamento Aumento da TJLP 3.489 2.616 1.744
Financiamento Aumento do IPCA 19.126 14.345 9.563
Debêntures Aumento do IPCA 31.460 23.595 15.730
* fonte: série de estatísticas consolidadas publicadas em 31 de dezembro 
de 2021 no site do Banco Central (www.bcb.gov.br). O CDI e o IPCA para 
o cenário provável (12,75% e 5,73%) foi considerada da “Mediana - TOP 5” 
médio prazo para o ano de 2022. A TJLP considerada para o cenário prová-
vel foi de 4,61% e foi obtida no site do BNDES. (c) Valor justo e hierarquia 
dos ativos e passivos financeiros - Os valores justos são determinados 
com base nos preços de mercado, quando disponíveis, ou na falta destes, 
no valor presente de fluxos de caixa futuros esperados. Os valores justos de 
equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e outros ativos e passi-
vos financeiros são equivalentes ou não diferem significativamente de seus 
valores contábeis. A hierarquia dos valores justos dos ativos e passivos fi-
nanceiros registrados em base recorrente segue os níveis: (i) nível I - são 
preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos 
idênticos aos quais a entidade pode ter acesso na data de mensuração; (ii) 
nível II - são informações, que não os preços cotados incluídos no nível I, 
observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; e (iii) nível III 
- são informações não observáveis para o ativo ou passivo. Todos os ativos 
e passivos financeiros foram classificados no nível II e não houve transfe-
rências de níveis no exercício. 28 Cobertura de seguros: O Grupo possui 
como política a contratação de seguros para cobrir eventuais sinistros, con-
siderando a natureza da sua atividade. O Grupo possui cobertura de segu-
ros de responsabilidade civil e riscos operacionais contra incêndios e riscos 
diversos para os bens atrelados ao contrato de concessão, exceto para as 
torres das linhas de transmissão. As coberturas de seguros para as torres 
que estão compreendidas nas apólices, não refletem os riscos efetivos que 
possam ocorrer e os prêmios cobrados no mercado pelas seguradoras são 
elevados. Em 31 de dezembro de 2021, a cobertura de seguros contra ris-
cos operacionais era composta por R$ 119.471 mil para danos materiais 
e R$ 20.000 para responsabilidade civil. 29 Coronavírus (COVID-19): (a) 
Contexto geral - Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saú-
de (OMS) declarou o surto de Coronavírus (COVID- 19) como uma pande-
mia e desde então vem reforçando a necessidade da adoção de medidas 
restritivas como um dos pilares de combate à pandemia, principalmente no 
que diz respeito ao distanciamento social. No Brasil, assim como em ou-
tros países do mundo, a pandemia provocou o fechamento de empresas 
em todos os segmentos, afetou os processos de produção, interrompeu as 
cadeias de suprimentos e também grande redução do consumo, resultando 
em um impacto econômico significativo. (b) Impacto nas demonstrações 
financeiras - Em 31 de dezembro de 2021, considerando o estágio atual 
da disseminação do surto de COVID-19, a Companhia avaliou os possíveis 
impactos da pandemia de forma mais assertiva em relação aos períodos 
anteriores. Até o momento não foi percebida nenhuma alteração na dispo-
nibilidade da Companhia causada pelas medidas de combate à COVID-19, 
bem como não houve impactos significativos identificados nos resultados da 
Companhia. 30 Eventos subsequentes: (a) Pagamento de debêntures 
da Cachoeira Paulista - Em 17 de janeiro de 2022 a Companhia efetuou o 
1º (primeiro) pagamento de principal e juros da 2ª emissão das debêntures 
no valor de R$ 6.936 e R$ 10.229, respectivamente. (b) Desembolso do 
financiamento da Parintins - Em Janeiro de 2022 houve o desembolso do 
empréstimo da Cédula de Crédito Bancária - CCB Basa no valor R$ 44.554 
e R$ 72.467 referente ao subcrédito A e B respectivamente. Os demais de-
sembolsos estão previstos para ocorrer durante o exercício de 2022.

Francisco Antolin Chica Padilla Bruno Marcell S. M. Melo
Diretor Contador CRC-RJ 111193/O-8
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CELEO REDES EXPANSÕES S.A.
CNPJ nº 32.063.222/0001-40

Relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Aos Acionistas e Diretores da Celeo Redes Expansões S.A - Rio de Janei-
ro – RJ - Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas da Celeo Redes Expansões S.A (“Companhia”), identificadas 
como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o ba-
lanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstra-
ções 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 cor-
respondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis signi-
ficativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstra-
ções financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individual e consolida-
da da Celeo Redes Expansões S.A em 31 de dezembro de 2021, o desempe-
nho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos 
de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião - Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores 
pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. So-
mos independentes em relação à Companhia e suas controladas, 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 acor-
do com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é su-
ficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos 
de auditoria - Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso 
julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do 
exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa audi-
toria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo 
e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras indi-
viduais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada 
sobre esses assuntos. Mensuração do ativo de contrato e da receita de 
contrato com cliente - Consolidado - Veja as Notas 6.3 e 11 das demonstra-
ções financeiras - Principais assuntos de auditoria - O reconhecimento do 
ativo de concessão e da receita da Companhia de acordo com o CPC 47 – 
Receita de Contrato com Cliente requer o exercício de julgamento significativo 
sobre o momento em que o cliente obtém o controle do ativo. Adicionalmente, 
a mensuração do progresso da Companhia em relação ao cumprimento da 
obrigação de desempenho satisfeita ao longo do tempo requer também o uso 
de estimativas e julgamentos significativos pela Administração para estimar os 
esforços ou insumos necessários para o cumprimento da obrigação de de-
sempenho, tais como materiais e mão de obra, margens de lucros esperadas 
em cada obrigação de desempenho identificada e as projeções das receitas 
esperadas. Devido à relevância dos valores e do julgamento significativo en-
volvido, consideramos a mensuração do ativo de contrato e receita de contra-
to com clientes como um principal assunto em nossa auditoria. Como audito-
ria endereçou esse assunto - Nossos procedimentos de auditoria incluíram, 
dentre outros: (i) a leitura do contrato de concessão e seus aditivos para iden-
tificação das obrigações de desempenho previstas contratualmente, além de 

aspectos relacionados aos componentes variáveis aplicáveis ao preço do con-
trato; (ii) a avaliação das premissas relevantes utilizadas nas projeções de 
custos e receitas, na margem do contrato e na definição da taxa de desconto 
utilizada no modelo de cálculo do ativo de contrato; e (iii) a avaliação das di-
vulgações efetuadas pela Companhia nas demonstrações financeiras. Com 
base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, 
consideramos que a mensuração do ativo de contrato e da receita de contrato 
com cliente e as respectivas divulgações são aceitáveis no contexto das de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto, re-
lativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Outras informações 
que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolida-
das e o relatório dos auditores - A administração da Companhia é respon-
sável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Admi-
nistração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão 
com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
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 pelas de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas - A administração é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como neces-
sários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de dis-
torção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na ela-
boração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a adminis-
tração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia  conti-
nuar 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 e suas controladoras ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Res-
ponsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas - Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, to-
madas 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 ga-
rantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e in-
ternacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são con-
sideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam in-
fluenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como 
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais 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 individuais e con-
solidadas, 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 nos-
sa 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 representa-
ções falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos controles internos rele-
vantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropria-
dos às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião so-
bre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. - Ava-
liamos 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 opera-
cional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consoli-
dadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem ina-
dequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de audi-
toria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições fu-
turas podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem 
em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e 
o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. - Obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi-
ciente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de 
negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervi-
são e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião 
de auditoria. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Dos assuntos 
que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela administração, 
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 te-
nha 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 comu-
nicação para o interesse público.

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2022
KPMG Auditores Independentes Ltda. Milena Santos
CRC SP-014428/O-6 F-RJ Contadora CRC RJ-100983/O-7

Continuação

Três perguntas: a gestão das informações de ESG e sustentabilidade
Por Jorge Priori

Conversamos com 
João Souza, diretor 
global de atendi-

mento da APlanet, sobre o 
software de gerenciamento 
de dados ambientais, sociais 
e de governança desenvol-
vido pela empresa espanho-
la.

O que faz a APlanet?
A nossa missão é apoiar 

as empresas na gestão dos 
indicadores não financei-
ros, fornecendo recursos e 
ferramentas que ajudem as 
empresas na estruturação de 
processos de gestão de infor-
mação ESG e sustentabilida-
de. Nós desenvolvemos uma 
ferramenta que é utilizada 
por empresas de diferentes 
indústrias e tamanhos, sobre-
tudo médias e grandes, espa-
lhadas por países como Es-
panha, Portugal, Itália, Reino 
Unido, Estados Unidos, Mé-
xico e Brasil.

Nós acreditamos que da 
mesma forma que os repor-
tes financeiros evoluíram 
bastante ao longo do século 
20, a gestão de reportes não 
financeiros é uma das prin-
cipais agendas corporativas 
do século 21.

Essa agenda está clara e 
a nossa missão é apoiar es-
sas empresas na estrutura-

ção desses indicadores. Por 
exemplo, quais indicadores 
são pertinentes a cada in-
dústria, a periodicidade de 
coleta desses indicadores, as 
áreas responsáveis e como 
serão coletados os dados, se 
no chão da fábrica ou num 
nível mais macro.

Muitas empresas já tra-
balhavam com temas rela-
cionados ao que ficou co-
nhecido como ESG, mas 
isso tem que ser visto como 
uma jornada. A empresa 
tem que se perguntar em 
qual posição ela quer estar 
nessa jornada. Se a empresa 
já está no meio do caminho, 
certamente ela já tem uma 
política anticorrupção, um 
canal de denúncia ou algum 
tipo de política interna ou 
comitê de diversidade. Mas 
se a empresa quiser subir a 
barra, a primeira coisa que 
ela tem que saber são as in-
formações de onde ela está.

Como surgem esses 
padrões e indicadores?

No mundo, existem di-
versos padrões desse tipo 
de informação criados por 
instituições internacionais. 
Desde a Eco92, quando foi 
criado o padrão mais popu-
lar, o Global Report Initia-
tive, nós tivemos uma pro-
liferação de padrões. Por 
exemplo, o Fórum Econô-

mico Mundial lançou há 
dois anos um conjunto pró-
prio de indicadores. A Bol-
sa dos Estados Unidos tem 
um indicador próprio de 
contabilidade sustentável. A 
B3 tem o ISE, um dos pa-
drões mais antigos.

O problema é que as 
empresas passaram a re-
portar diversos padrões ao 
longo do ano, o que não é 
sustentável. Pior, informa-
ções parecidas que come-
çaram a ficar repetitivas. 
É por isso que agora está 
havendo uma convergên-
cia para se definir um no-
vo padrão que evite que 
as empresas tenham que 
reportar o mesmo indi-
cador várias vezes. Essas 
mudanças não são rápidas, 
mas a criação da Value 
Reporting Foundation foi 
um movimento importan-
te nesse sentido.

O fato é que o merca-
do está pedindo, com mui-
ta força, uma consolidação 
desses indicadores. Essa 
mensagem está dada e já não 
é de hoje. As empresas não 
estão aguentando reportar 
o mesmo indicador várias 
vezes. Por exemplo, agora 
os bancos estão começan-
do a cobrar indicadores das 
empresas. Nós estamos ven-
do isso nos nossos clientes. 
Chega um formulário de um 

banco perguntando uma sé-
rie de coisas. Metade delas 
já está na plataforma, mas o 
problema é a outra metade 
que não está. As empresas se 
deparam com demandas de 
vários lados que não estão 
unificadas.

As empresas colocam 
a plataforma para funcio-
nar de forma centralizada 
ou descentralizada?

Vou dar um passo para 
trás para darmos dois para 
frente. Diferentes empresas 
têm diferentes níveis de ma-
turidade. Nós vemos muito a 
“euquipe”. Muitas empresas 
colocam um coordenador 
que não tem time para cuidar 
da plataforma. Com isso, além 

de fornecermos a ferramenta, 
nós entramos com a operação 
assistida, que é um analista 
nosso que ajuda a correr a fer-
ramenta na empresa.

Junto com o cliente, nós 
definimos com quantos in-
dicadores ele vai começar 
para que se parta de algum 
lugar, e aos poucos se vai 
inserindo novas camadas. 
Isso varia de empresa para 
empresa.

Geralmente, a ferramen-
ta tem um ambiente de ges-
tão central, que está sob a 
responsabilidade da pessoa 
de sustentabilidade, com 
as informações sendo cap-
turadas de três maneiras. A 
primeira é praticamente um 
survey monkey. A pessoa 

recebe um e-mail com os 
indicadores que ela preci-
sa coletar e envia os dados 
para a ferramenta. Essa é a 
maneira mais comum; a se-
gunda é através de planilhas 
Excel; e a terceira, através 
da integração de sistemas.

A principal customização 
está nos indicadores. Nós 
tivemos um cliente que co-
meçou com 10 indicadores 
e hoje já responde a mais 
de 100. Isso em dois anos 
de trabalho. Como disse, 
aos poucos se vai inserin-
do essas camadas, mas nós 
também temos clientes que 
estavam maduros para res-
ponderem a muitos indica-
dores, pois já possuíam as 
informações.

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

O coronavírus chegou 
ao Brasil .  Vamos ficar 
atentos, mas tranquilos. 
Informação e boa 
higiene são as melhores 
formas de se prevenir 
do vírus e proteger 
sua família

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.
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