




 



    
    










 








   


    


 
    

   

   









   



    






 




   





   

   

   
    
 








  




   

   

    






 






   




    


    
   
    






 







     



  
     
 








 


    

     



  







 







  


    
  

        

  
     





 










   
   
    






 










   
  



  








 



   



    
   
    








 






    
    
   

      







  
   
    

   

   





  
  



   
   



  


 
    









 
 



    


   








  

   
   


    


















 
  
    










 
                  


  
    
    
  

 























  
   
    
   

    
   
    
  





  

  

    
    







  
  


    
    







 

  
    

   








  
     

    









  
    
   
   

     

     






  


 
    
  





  




    





  






  
 





     
     






  
   






   





  

















 




    

   

   






  
   
     








   





  






  








  










  












  

   












 




  

 
    

   

   













    








  
 



   


    






 
   



    
   
  







  









 



  



 

    



   


  





  





    


    








  







  












    


     
    

   
    



 
     
















     

   










 











    





  






    









 

 


 
    



    








 











 





    



    







  

    


  






   




   
 
   








    
     









 












     
    






  

   









  
 

    


    





  
 

   

   

   









   











    
   








 

 


  


   







       
      
      

     
     
      
    

      
      
    
       

     








  

 






 
 















































  

  
   


    






 
  













    
   

   





  

   

  
  
    
       







  
   










 
 
  












 



   


     
    



  





  
 



    


   
   

    









  
 

   










  
 







    

  
    













 

 

 
  

 







 





    



    














  



     
  



     




REFLORESTAMENTO ENCANTADO LTDA, CNPJ 
07.750.696/0001-12, Torna público que requereu junto a 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente - Sema/MT, a Li-
cença Ambiental Simplificada – LAS, para a atividade de 
Picador Móvel Florestal, localizado na zona rural do muni-
cípio de Sapezal/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

S. C. FIGUEIREDO & CIA LTDA. (POSTO PLANALTO) CNPJ 
nº 06.209.584/0001-96 torna-se público que requereu à Secre-
taria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, a “Renovação da 
Licença de Operação”, para a atividade do “Comércio varejista 
de combustíveis para veículos automotores”, sito na Rod. BR 
364, Chácara Planalto, km 503, Gleba Juina III, Zona Rural, mu-
nicípio de Campos de Júlio/MT.

REFLORESTAMENTO ENCANTADO LTDA, inscrita no 
CNPJ n° 07.750.696/0001-12, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, o pedido de 
Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Opera-
ção (LO), para atividade de Tratamento Químico Para Preservação 
de Madeira Via Autoclave, localizado na Zona Rural do município de 
Sapezal/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

“M2W Properties Holding LTDA” (CNPJ: 
35.808.259/0001-48), torna público que requereu 
junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente - 
SEMA, o Licenciamento Florestal para Exploração 
Florestal em área de 999,8478 hectares na Fazen-
da Fortaleza, no município de Paranatinga - MT.”

REFLORESTAMENTO ENCANTADO LTDA, CNPJ 
07.750.696/0001-12, Torna público que requereu junto a 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente - Sema/MT, a Li-
cença Ambiental Simplificada – LAS, para a atividade de 
Desdobramento de Madeira por Serraria Móvel, localizado 
na zona rural do município de Sapezal/MT. Não foi deter-
minado EIA/RIMA.

SANTA CRUZ SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELI – EPPCNPJ: 
03.236.040/0001-25 tornapúblico que requereu a SEMA - Secretaria Esta-
dual de Meio Ambiente de Mato Grosso aobtenção da Renovação de LO – 
Licença de Operação da atividade de cemitériohorizonta; Ampliação da LP 
– Licença Prévia para a atividade de Crematório de Cadáveres Humanos e 
Animais; Ampliação da LP – Licença Prévia da área do cemitériohorizontal 
localizado na Av. Domingos Parente de Sá Barreto n°556 Setor S – Cháca-
raJardim Alto Alegre, CEP 78.300-000, Tangará da Serra/MT.

AUTO POSTO NOVA DÉCADA LTDA. (Auto Posto Nova 
Década) CNPJ nº 04.515.006/0001-52 torna público 
que requereu à Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
- SEMA, a “Renovação da Licença de Operação”, para 
a atividade do “Comércio varejista de combustíveis para 
veículos automotores”, sito na Av. Ulisses Pompeu de 
Campos, 640 - Centro, município de Várzea Grande/MT.

GLOBAL AGRÍCOLA LTDA, CNPJ: 08.686.470/0005-96, localiza-
da na Rodovia BR 364, km 1100, S/n°, Fazenda Encantado I, CEP 
78.365-000, Zona Rural, Sapezal/MT, torna público que requereu 
junto ao Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal 
de Sapezal/MT, as Licenças Prévia (LP), Instalação (LI) e Operação 
(LO) para a atividade de Beneficiamento de Algodão. Não foi de-
terminado estudo de impacto ambiental. 26/04/2022. Cleto Webler 
Sócio Administrador.

SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – SORRISO CNPJ: 
02.937.632/0050-90, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO 
À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – SAMA/
SORRISO-MT, A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
N°324/2019 – PARA ATIVIDADE DE ARMAZÉM GERAIS, SITUA-
DA NA RODOVIA MT 242, S/N,  DISTRITO DE CARAVAGIO, LAT: 
13°0’57,9’’ S LONG: 55°24’07,4’’ W, SORRISO – MT.

SIPAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – CAMPOS DE JÚLIO CNPJ: 
02.937.632/0008-88, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO À SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIEN-
TE DE CAMPOS DE JÚLIO – SMAPMA/CAMPOS DE JÚLIO, A RENO-
VAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA N°17/2020 – PARA 
ATIVIDADE DE ARMAZÉM GERAIS, SITUADA NA RODOVIA MT 388, KM 
60 MAIS 2KM À ESQUERDA, GLEBA FORMIGA, BAIRRO ZONA RURAL, 
CEP: 78.307-000, LAT: 14°11’28,00” S LONG: 59°12’21,50” W,CAMPOS 
DE JÚLIO – MT.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 4ª VARA ESPECIALIZADA 
EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS EXPEDIDO 
POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR PROCESSO 
Nº: 1007645-26.2018.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$118.391,90 ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL POLO ATIVO: A COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E 
NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO,pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nr 
08.742.188/0001-55, e autorizada a funcionar pelo Banco Central desde a data de 12.03.2007, e regularmente inscrita na 
Jucemat sob o nr.51400007888, com endereço de sua sede situado à Rua Carmindo de Campos, 727 – Jardim Cuiabá/
MT – CEP: 78.070-395. POLO PASSIVO: MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA, pessoa jurídica, CNPJ: 
10.505.889/0001-12, e mail desconhecido, com endereço à Av. Avenida Archimedes Ferreira Lima, 6143, Altos do Coxipó, 
Área “A”, Cuiabá MT, CEP: 78088-505; JONAS FERREIRA, brasileiro, casado, Administrador, CPF: 616.519.231-91 e 
RG: 07667310- SESP/MT, residente e domiciliada à Avenida Paraná, 451 – Centro – Qdra 79 – Lote módulo 6 – Juina-MT 
– CEP: 78320-000; ERONILSON BIAVA, brasileiro, diretor financeiro, casado, CPF: 551.065.361-20, CNH: 00018524364- 
DETRAN-MT, e-mail desconhecido, com endereço à Av. Archimedes Ferreira Lima, 6143, Altos do Coxipó, CEP: 78088-
505, ou Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3085 – Bosque da Saúde, Mazon de France 301, Cuiabá/MT, CEP: 78050-
000; JOSEFA GINA FERREIRA BIAVA, brasileira, casada, CPF: 891.662.561-00 e RG 12934127 - SESP-MT, residente e 
domiciliada à Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3085 – Bosque da Saúde, Mazon de France 301, Cuiabá-MT, CEP: 
78050-000.  FINALIDADE: Citação do polo passivo, acima qualificados, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 
termos da ação executiva que lhes é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 
03 (três) dias, contado da expiração do prazo deste edital, pagar o débito de R$118.391,90, com atualização monetária, 
juros e consectários legais, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe 
ser penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida, conforme documentos vinculados 
disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 
descritas no corpo deste edital. RESUMO DA INICIAL: A exequente é credora dos executados pela importância líquida, 
certa e exigível de R$118.391,90(cento e dezoito mil, trezentos e noventa e um reais, noventa centavos), representada 
pela Cédula de Crédito Bancária (CCB) nr. 99071- Empréstimo; pela Ficha Gráfica da oper.-CCB. 99071- empréstimo; 
pelos Extratos de Cliente-CCB. 99071- empréstimo. O débito, atualizado da: I. CCB nr. 99071 (empréstimo), emitida 
em 27/9/2017, a ser liquidada em 36 (dezoito) parcelas, com vencimento da primeira parcela para o dia 11/12/2017 e 
da última para o dia 10/11/2020, cujo valor atualizado até 23/2/2018 é de R$118.391,90(cento e dezoito mil, trezentos e 
noventa e um reais, noventa centavos).  DECISÃO: Vistos etc. 1. Defiro o pedido junto ao ID 12422896. Incluam-se no 
polo passivo da demanda os executados EronilsonBiava e Josefa Gina Ferreira Biava, consoante informações junto ao ID 
12418749,  registrando-se as alterações no sistema. 2. Citem-se os executados para pagarem a dívida em 03 (três) dias, 
consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto 
no art. 916 do mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de 
Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, 
bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro 
do artigo 829 do Código de Processo Civil. 4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar 
cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 5. Fixo desde já, honorários em 10% 
(dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 
integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do parágrafo 
único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 6. Defiro somente o “caput” do artigo 212 do Código de Processo Civil. 
Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 
processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Cuiabá, 27 de março de 2018. 
Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário. DECISÃO: Vistos etc. 
Tendo em vista as devoluções negativas das cartas de citação (AR’s) de Id’s 70199844 a 70202680, defiro o pedido de 
Id 71174902. Citem-se os executados Material Forte Incorporadora Ltda, Jonas Ferreira, EronilsonBiava e Josefa Gina 
Ferreira Biava por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista 
que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital 
de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. 
Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 11 de março de 2022. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 
Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário.  E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 
no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no lugar de costume e publicado na 
forma da Lei. Eu, Marlene Silva Ventura, digitei.  Cuiabá, 28 de março de 2022. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 
Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

A empresa BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERA-
CAO JUDICIAL, inscrita no CNPJ sob n°: 01.722.958/0009-06, está reque-
rendo junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente– SEMA/MT, a Licença 
Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI) e a Licença de Operação (LO) para 
a regularização das atividades de Posto de Abastecimento - (tanque aéreo), 
localizado na Rodovia MT 222, KM 84, Zona Rural, no município de Porto 
dos Gaúchos/MT.

Acesse ao SITE:

www.diariodecuiaba.com.br

CLASSIDIÁRIO - Fone:  2139-8929

Cuiabá, quinta-feira, 28 de abril de 2022  - Mato Grosso - A7

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 
GROSSO - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital nº: 039/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 11 de MAIO de 
2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). Objeto da Licitação: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS E USO DA PLATAFORMA DE 
COLABORAÇÃO EM NUVEM DA MICROSOFT (OFFICE 365 E 
AZURE), INCLUINDO LICENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO, SUPORTE 
TÉCNICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DE ACORDO COM AS 
QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL.  LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA 
DE DISPUTAS: A presente licitação será realizada no portal: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: O edital encontra-se disponível nos sites 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e www.mpmt.mp.br
(link Licitações), podendo também ser obtido pelo e-mail 
licitacoes@mpmt.mp.br. Maiores informações pelo telefone (65) 
3613-1635. - Cuiabá/MT, 27 de abril de 2022. - Milton do Prado 
Gunthen Junior. - Gerente de Licitações

EVANDRO BEDIN, detentor do CPF: 804.559.991-04,
Rodovia MT 242 no km 08, Fazenda Santa Matilde, Zona Rural, 
município de Sorriso/MT. Torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SAMA) – Prefeitura 
de Sorriso, Licenciamento Ambiental, Licença Prévia – LP, 
Licença de Instalação – LI e Licença de Operação – LO para 
atividade de extração de cascalho. Não foi determinado 
EIA/RIMA Estudo de Impacto Ambiental. (SAGEO SERVICOS 
AMBIENTAIS E GEOLOGICOS EIRELI – (66) 99994-6952).

Comercial Amazônia de Petróleo Ltda. (Amazônia 26). 
09.001.879/0031 – 86, torna público que requereu a Secretaria 
Estadual do Meio Ambiental de Mato Grosso (SEMA-MT) a 
Alteração de Razão Social e Renovação de Licença de 
Operação, para atividade de revendedor de combustível, posto 
de combustível no município de Cuiabá / MT, Juntada no 
processo: 430404/2017.

ALD BIOENERGIA DECIOLANDIA SA
CNPJ/MF 23.887.964/0001-07

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na qualidade de Presidente do Conselho de Administração e, 
dispondo do que diz respeito o Estatuto Social Artigos 9°, 10° e 
11, convidamos os acionistas, da empresa ALD BIOENERGIA
DECIOLANDIA SA, localizada sede e foro na Cidade de Nova 
Marilândia, Estado de Mato Grosso, na Rodovia BR 364, s/nº, 
km 738, Zona Rural, CEP 78.415-000, a se reunirem em A.G.O - 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no próximo 
dia 29 de abril de 2022, às 14:00 horas, na sede da empresa, 
Cidade de Nova Marilândia, Estado de Mato Grosso, na 
Rodovia BR 364, s/nº, km 738, Zona Rural, CEP 78.415-000, 
com a finalidade de tratar e deliberar sobre a seguinte ORDEM 
DO DIA: I) Rever as atividades sociais; II) Prestação e 
julgamento das Contas da Administração; Conforme previsto 
em nosso Estatuto, se em primeira chamada não for 
contabilizado o numero mínimo de participantes, será realizada 
nova chamada, após decorrido 15(quinze) minutos do horário 
marcado para seu inicio, e será tomada as decisões 
necessárias pela maioria do Capital Social, conforme o Caput 
do Art 11 do Estatuto Social. O Acionista poderá ser 
representado na Assembleia Geral por procurador constituído 
há menos de 1 (um) ano, que seja Acionista, administrador da 
Sociedade ou advogado, nos termos da Lei, conforme Art 10 
Paragrafo Segundo do Estatuto Social da Sociedade. 
Lembramos que só poderão tomar parte na Assembleia Geral 
os Acionistas cujas ações estejam registradas em seu nome no 
Livro competente, até a data da sua realização, conforme Art 10 
Paragrafo Segundo do Estatuto Social desta Sociedade. Nova 
Marilândia – MT; 11 de Abril de 2022. Ciência em: Nome: Cpf:.

JOSÉ AFONSO GONÇALVES
Presidente do Conselho Adm

A Prefeitura Municipal de Salto do Céu, CNPJ nº 
15.024.011/0001-89, torna público que requereu junto a 
SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a Licença 
por Adesão e Compromisso - LAC para construção de 
calçadas para passeio público e acessibilidade em diversas 
ruas do perímetro urbano de Salto do Céu/MT.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE
AVISO DE LICITAÇÃO

A CÂMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE, inscrita no CNPJ Nº 
32.983.561/0001-44, com sede à Rua Sete Quedas, 146, 
Centro, em Brasnorte, MT, torna público, para conhecimento 
dos interessados que, de conformidade com estatuído na Lei 
Nº. 8.666 de 21 de Junho de 1993, e demais legislações 
pertinentes, bem como de acordo com o constante neste Edital, 
fará realizar no seu Departamento de Licitação, localizado na 
Sede da Câmara Municipal de Brasnorte onde as 
documentações e as propostas serão recebidas até às 09:00 
horas do dia 18 de Maio de 2022, e logo em seguida terá início a 
abertura dos invólucros de documentação e propostas da 
Tomada de Preços 002/CPL/2022, no regime de execução 
“MENOR PREÇO POR ITEM”. O objeto da licitação é a 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, (MATERIAIS DE 
INFORMÁTICA E OUTROS), conforme especificações 
descritas no Anexo I deste edital (TERMO DE REFERÊNCIA), 
para atender às necessidades da Câmara Municipal de 
Brasnorte.Informações: COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO, Telefone (66) 3592-1181. Horário de Expediente 
das 07h às 13h, de segunda a sexta-feira. Email: 
cmbrasnorte@hotmail.com. O edital completo e seus anexos 
e n c o n t r a m - se d i s p o n í v e l n a p á g i n a e l e t r ô n i c a 
www.camarabrasnorte.mt.gov.br.Brasnorte-MT, 26 de abril de 
2022.

Maria Celia Poleto
Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 - PROCESSO Nº 045/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR 
AMADO RODRIGUES BATISTA, PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E 
TURISMO DO MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA-MT. 
FUNDAMENTO LEGAL: art. 74, inciso II da Lei nº 14.133/2021. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
DA SERRA – MT. CONTRATADA: A B PROMOÇÕES E 
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E GRAVADORA- EIRELI.CNPJ n. 
55.949.416/0001-42.Valor: R$ R$ 216.000,00 (duzentos e 
dezesseis mil reais). Ratifico a Inexigibilidade de Licitação 
n.008/2022, com base no art. 74, inciso I, da Lei n. 14.133/2021, 
e na justificativa e parecer jurídico apensados ao referido 
processo. Em 27 de abril de 2022.

NATAL ALVES DE ASSIS SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL

CLUSTER DE BIOENERGIA S/A
CNPJ : 09.507.585/0001-05

BALANÇOS PATRIMONIAIS (em reais)
Em Em

31.12.2021 31.12.2020
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Bancos 46.972,82 46.972,69
Aplicações Financeiras 1.887,27 6.616,87
Outros Ativos correntes 175.546,50 171.046,50

224.406,59 224.636,06
NÃO CIRCULANTE
Permanente - Imobilizado
. Maquinas e Equipamentos 66,38 177,50
. Móveis e Utensílios - -
. Imoveis Rurais 11.150,30 11.150,30
. Projeto Cluster- Fases I e II 4.201.888,55 4.201.888,55
. Licenciamento Ambiental - Agroindústria 965.585,36 965.585,36
. FEMAN - Fundo Estadual do Meio Ambiente 87.620,39 87.620,39
. Implantação de Destilaria Etanol 2.991.185,43 2.991.185,43

8.257.496,41 8.257.607,53
TOTAL DO ATIVO 8.481.903,00 8.482.243,59

PASSIVO CIRCULANTE
Obrigações Trabalhistas 212.038,30 212.038,30
Contas a Pagar 243.066,37 225.970,64

455.104,67 438.008,94
NÃO CIRCULANTE
Debenture Conversível em Ações Emitida 1.000.000,00 1.000.000,00
PATRIMONIO LÍQUIDO
Capital Social 25.246.314,00 25.246.314,00
Capital a Integralizar (1.219.649,47) (1.326.114,69)
Capital Subscrito e Integralizado 24.026.664,53 23.920.19,31
Adiantamento p/Futuro Aum. Capital 518.805,00 518.805,00
Prejuízos Acumulados (17.518.671,20) (17.394.769,66)

7.026.798,33 7.044.234,65
TOTAL DO PASSIVO 8.481.903,00 8.482.243,59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (em reais)
Exercício findo Exercício findo

em em
31.12.2021 31.12.2020

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas gerais e administrativas (117.192,89) (132.113,27)
Despesas tributárias (406,00) (1.096,62)
Despesas financeiras (6.305,68) (7.175,58)
Receitas Financeiras 3,03 1,95
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (123.901,54) (140.383,52)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (em reais)
Capital Social

Adiantamento p/
Futuro Aumento Prejuízos

Subscrito a Integralizar Integralizado do Capital acumulados Total
Saldos em 31.12.2019 25.246.314,00 (1.462.488,40) 23.783.825,60 518.805,00 (17.254.386,14) 7.048.244,46
Integralização de Capital - 136.373,71 136.373,71
Prejuízo do exercício - - - - (140.383,52) (140.383,52)
Saldos em 31.12.2020 25.246.314,00 (1.326.114,69) 23.920.199,31 518.805,00 (17.394.769,66) 7.044.234,65
Integralização de Capital - 106.465,22 106.465,22
Prejuízo do exercício - - - - (123.901,54) (123.901,54)
Saldos em 31.12.2021 25.246.314,00 (1.219.649,47) 24.026.664,53 518.805,00 (17.518.671,20) 7.026.798,33

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (em reais)
Exercício findo Exercício findo

em em
31.12.2021 31.12.2020

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS
Prejuízo do período (123.901,54) (140.383,52)
Ajustes por:
Depreciação 111,12 1.375,84
(Aumento) redução dosativos operacionais
Impostos a Recuperar - -
Ativos Correntes (4.500,00) -
Aumento (redução) dos passivos operacionais
Obrigações Trabalhistas - 3.912,24
Outras contas a pagar 17.095,73 1.491,11
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (111.194,69) (133.604,33)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTO
Integralização de Capital 106.465,22 136.373,71
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 106.465,22 136.373,71
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa (4.729,47) 2.769,38
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 53.589,56 50.820,18
No final do exercício 48.860,09 53.589,56
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa (4.729,47) 2.769,38

1. CONTEXTOOPERACIONAL
A Empresa tem por objeto a participação, sob qualquer modalidade, em companhias
de qualquer forma ligadas:
(i) à implantação de destilarias autônomas de etanol de cana de açúcar e de centros
de logística; (ii) à produção, transformação e comercialização de biocombustíveis e de
oleaginosas (soja e/ou amendoim), bem como seus subprodutos; e (iii) ao desenvolvi-
mento de qualquer outra atividade direta ou indiretamente relacionada às atividades
acima mencionadas.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as
práticas contábeis adotados no Brasil, as quais abrangem as disposições emanadas da
Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 11.638/07 e pela
Lei 11.941/09, e em conformidade com os pronunciamentos técnicos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Apuração do resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência.
b) Imobilizado
Demonstrado ao custo de implantação e formação.
c) Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes
Estão demonstrados aos valores de realização, conhecidos ou calculáveis, acrescidos,
quando aplicável, dos rendimentos, encargos e variação monetárias incorridas até a
data de encerramento do exercício.
4. CAPITAL SOCIAL
O capital autorizado de R$ 360.000.000,00, foi parcialmente subscrito. O capital social
de R$ 25.246.314,00, é dividido em 19.340.242 ações ordinárias nominativas, sem
valor nominal, devidamente subscritas, restando parcela aintegralizar de R$
1.219.649,47.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (em reais)

NORMANDO TELMO DE LIMA LINS RAFAEL RIBEIRO DE MENDONÇA LIMA OSVALDO M. DE SOUZA
CPF : 051.103.784-87 CPF: 309.390.588-55 Contador

Presidente Diretor CRC 1SP089706/O-6

Hidropower Energia S.A.
CNPJ nº 05.261.707/0001-75 | NIRE nº 51 3 0000769-0

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Ativo 31.12.2021 31.12.2020
Ativo Circulante

Caixa e equivalentes 
  de caixa 31.123 13.772

Contas a receber 
  de clientes 3.777 11.251

Outros ativos circulantes 1.507 219
36.407 25.242

Ativo Não Circulante
Realizável a longo prazo

Outros ativos não circulantes 19 1
19 1

Imobilizado 35.666 38.488
Intangível 37 52

35.722 38.541
Total 72.129 63.783

31.12.2021 31.12.2020
Passivo Circulante

Fornecedores 211 200
Dividendos 6.406 6.406
Adiantamentos de clientes 13.552 –
Outros passivos circulantes 20 427

20.189 7.033
Passivo Não Circulante

Provisões – 284
– 284

Patrimônio Líquido
Capital social 33.393 33.393
Reservas de lucros 18.547 23.073

51.940 56.466
Total 72.129 63.783

Demonstrações dos Resultados Abrangentes 
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro 

de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
31.12.2021 31.12.2020

(Prejuízo) Lucro Líquido
do Exercício (4.526) 24.082

Resultado Abrangente
do Exercício (4.526) 24.082

 Demonstrações dos Resultados para os 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro 
de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

31.12.2021 31.12.2020
Receita Operacional 

Líquida 625 31.135
Custos da energia vendida

Depreciação e amortização (3.019) (3.004)
Serviços de terceiros (1.324) (1.102)
Encargos de uso de rede

  elétrica e de conexão (1.061) (936)
Pessoal (683) (404)
Outros (700) (783)

(6.787) (6.229)
(Prejuízo) Lucro Bruto (6.162) 24.906
Despesas operacionais

Despesas com vendas, 
  gerais e administrativas 387 (101)
(Prejuízo) Lucro Antes do

Resultado Financeiro 
  e dos Tributos (5.775) 24.805
Resultado financeiro

Renda de aplicações 
  financeiras 1.069 429

Outras receitas (despesas) 
  financeiras, líquidas 1.278 (34)

2.347 395
(Prejuízo) Lucro 

Antes dos Tributos (3.428) 25.200
Imposto de renda e 

contribuição social 
  correntes

Imposto de renda (774) (730)
Contribuição social (324) (388)

(1.098) (1.118)
(Prejuízo) Lucro Líquido

do Exercício (4.526) 24.082

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 
31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Reservas de lucros
Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva de 
retenção de lucros

Lucros (prejuízos) 
acumulados Total

Saldos em 31.12.2019 33.393 5.397 11.439 – 50.229
Lucro líquido do exercício – – – 24.082 24.082
Dividendos intermediários – – (11.439) – (11.439)
Destinações propostas à AGO:
- Reserva legal – 1.204 – (1.204) –
- Dividendos mínimos obrigatórios – – – (6.406) (6.406)
- Reserva de retenção de lucros – – 16.472 (16.472) –
Saldos em 31.12.2020 33.393 6.601 16.472 – 56.466
Prejuízo do exercício – – – (4.526) (4.526)
Absorção de prejuízo – – (4.526) 4.526 –
Saldos em 31.12.2021 33.393 6.601 11.946 – 51.940

DIRETORIA EXECUTIVA

José Luiz Jansson Laydner - Diretor Executivo
Artur Roberto Frota Ellwanger

Diretor Técnico-Operacional
Paulo Roberto Keller de Negreiros
Diretor Administrativo e Financeiro

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Gabriela Kowalski Oliveira de Mattos
Contadora - CRC SC 034594/O-0

O conjunto completo das Demonstrações Contábeis da Companhia encontra-se disponível na sede da Companhia ou no site de sua controladora indireta 
www.engie.com.br, menu “Investidores/informações financeiras”

Demonstrações dos Fluxos de Caixa (Método Indireto) para os Exercícios Findos em 
31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

31.12.2021 31.12.2020
Fluxo de caixa das atividades 

operacionais
Resultado antes dos tributos (3.428) 25.200
Conciliação do resultado com 

o caixa gerado nas operações:
Depreciação e amortização 3.019 3.004
Outros (774) 31

Resultado antes dos 
tributos ajustado (1.183) 28.235

(Aumento) redução nos ativos
Contas a receber 

  de clientes 7.474 (6.670)
Outros ativos (2.135) (529)
Aumento (redução) 

  nos passivos
Fornecedores 11 52
Adiantamentos de clientes 13.552 –
Outros passivos 78 135

Caixa gerado pelas 
operações 17.797 21.223
Pagamento de IR e CS (264) (299)

31.12.2021 31.12.2020
Caixa líquido gerado 

pelas atividades 
  operacionais 17.533 20.924
Atividades de investimento

Aplicação no imobilizado (182) (799)
Caixa líquido das atividades 

de investimento (182) (799)
Atividades de financiamento

Dividendos pagos – (15.049)
Caixa líquido das atividades 

de financiamento – (15.049)
Aumento de caixa 

e equivalentes de caixa 17.351 5.076
Conciliação do caixa 

e equivalentes de caixa
Saldo inicial 13.772 8.696
Saldo final 31.123 13.772

Aumento de caixa 
e equivalentes de caixa 17.351 5.076

Transações que não envolvem 
o caixa e equivalentes de caixa

Compensação de IR e CS 226 652

Demonstrações Financeiras Resumidas dos Exercícios Findos em 2021 e 2020
1) Aviso: As demonstrações financeiras apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a 
tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da companhia demanda a leitura das demonstrações financeiras completas, elaboradas 
na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável. 2) As demonstrações financeiras completas estão disponíveis nos seguintes endereços 
eletrônicos: a) https://diariodecuiaba.com.br/publicidade-legal/; e b) https://www.engie.com.br/investidores/.

CLUSTER DE BIOENERGIA S A
CNPJ/MF: Nº09.507.585/0001-05   NIRE:51.300.010.917

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 Ficam os acionistas da CLUSTER DE BIOENERGIA S/A, convocados para a Assembléia 
Geral Ordinária – AGO, que será realizada no dia 11 de maio de 2022, às 10:00 h, em 
primeira convocação, ou às 10:30h, em segunda convocação excepcionalmente por motivo 
de força maior, a teor do que dispõe o art. 124, parágrafo segundo da Lei 6.404/76, na 
Fazenda São Carlos, BR 158 Km 765 - Margem Direita + 3Km, Município de Barra do Garças, 
Estado de Mato Grosso, CEP 78600-000, para tratarem da seguinte Ordem do Dia: a) tomar 
as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do 
ano de 2021; b) eleger os membros do Conselho de Administração; c) deliberar acerca de 
outros assuntos de interesse da Companhia.  Barra do Garças/MT, 25 de abril de 2022 

José Eduardo Frascá Poyares Jardim  
Presidente do Conselho de Administração.

INSTITUIÇÃO DIAMANTINENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – IDEC –
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2022. 

EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO.
Convidamos os Senhores  Associados da INSTITUIÇÃO DIAMANTINENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 
IDEC, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no próximo dia 16 de maio de 2022, às 
08:00 horas, na sala de reuniões da Sede Social, sito à Avenida Almirante Batista das Neves nº 1.112, Centro, na 
cidade de Diamantino-MT, CEP. 78.400-000,  com a finalidade de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1-  
Convalidar todos os atos administrativos, financeiros e sociais praticados e/ou realizados pelos membros da 
Diretoria e pelos Conselheiros Fiscais, desde o término dos seus respectivos mandatos até a data desta 
Assembleia Geral; 2- Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Diretoria, 
Balanço Patrimonial e Demais Demonstrações Financeiras relativos aos exercícios sociais  da “IDEC” encerrados 
em 31/12/2019, 31/12/2020 e 31/12/2021; 3- Eleição e Posse dos Membros da Diretoria - mandato até 
30/04/2024; 4- Eleição e Posse dos Membros do Conselho Fiscal; 5) Outros assuntos de interesse da IDEC. 
Diamantino-MT, 25 de abril de  2022.  Ass):  SONIAMARISADASILVAEUGÊNIO – Diretora-Presidente.

SINDPD-MT Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de
Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares do Estado de Mato Grosso
CNPJ 01.978.246/0001-03 Inscrição Estadual: Isento
Filiado CSB e FEITTINF

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato dos trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de 
Processamento de Dados, Serviços de Informática, Similares e Profissionais de 
Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso- SINDPD-MT, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, convoca os trabalhadores (as) da empresa COPLAN CONSULTORIA E 
PLANEJAMENTO EIRELI – EPP do Estado de Mato Grosso, para reunirem-se em 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no próximo dia 02 de maio de 2022, na sede 
da empresa sito a Av. José Monteiro de Figueiredo, nº 730, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá- 
MT, com início às 14h:00min horas em primeira convocação com 50% dos presentes e às 
14h:30min horas, em segunda e última convocação, com quaisquer números de presentes, a 
fim de apreciarem e deliberarem a seguinte Ordem do Dia: 1) Discutir e aprovar a Criação do 
ACT Banco de Horas; 2) Outros assuntos de interesse Geral da categoria. Cuiabá 27 de abril 
de 2022 João Gonçalo de Figueiredo Presidente do SINDPD-MT

SINDPD-MT Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de
Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares do Estado de Mato Grosso
CNPJ 01.978.246/0001-03 Inscrição Estadual: Isento 
Filiado CSB e FEITTINF

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato dos trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de 
Processamento de Dados, Serviços de Informática, Similares e Profissionais de 
Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso- SINDPD-MT, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, convoca os trabalhadores da empresa GEXTEC GESTÃO 
EM TECNOLOGIA LTDA - EPP, do Estado de Mato Grosso, para reunirem-se em 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no próximo dia 02 de maio de 2022, na sede 
da empresa sito a Av. José Monteiro de Figueiredo, nº 730, Sala B - Bairro Duque de Caxias, 
Cuiabá- MT, com início às 15h:00min horas em primeira convocação com 50% dos presentes 
e às 15h:30min horas, em segunda e última convocação, com quaisquer números de 
presentes, a fim de apreciarem e deliberarem a seguinte Ordem do Dia: 1) Discutir e aprovar a 
Criação do ACT Banco de Horas; 2) Outros assuntos de interesse Geral da categoria. Cuiabá 
27 de abril de 2022  João Gonçalo de Figueiredo  Presidente do SINDPD-MT

LJBA Serviços Ltda, inscrita no cnpj: , torna público que 37.467.198/0001-28
requereu à Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano Sustentável (SMADESS) a Licença de Instalação – LI, para a 
atividade de construção de Edificação Comercial, localizada a AV. Presidente 
Getúlio Vargas, n° 654, Bairro Centro Norte, no município de Cuiabá – MT. Prime 
Engenharia Proj. Topogr. Georrefer. Ltda-me (65)98111-0777.

ARCA S/A Agropecuaria
CNPJ/MF nº 01.380.468/0001-11 - NIRE 51300003431

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária - Sociedade Anônima
Convidamos os senhores acionistas para a reunião de AssembleiaGeral Ordinária, que se realizará no dia 02/05/2022 às 10h,
no escritório administrativo da sede social, localizado na Rua Antônio Hortolani, nº 402-W, sala 03, Centro, na cidade de
Tangará da Serra, Estado do Mato Grosso, tendo como Ordem do Dia os assuntos descritos no Artigo 132 da Lei 6.404/76,
em especial  os seguintes  temas:I)  Tomar as contas dos administradores,  examinar,  discutir e votar as demonstrações
financeiras; II)Deliberar sobre a existência e destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos.Tangará da
Serra/MT,  19/03/2022.  Diretores:  FELIPE  BITTENCOURT  DE  CARVALHO;  PAULO  CESAR  DE  CARVALHO;
SEBASTIÃO ERNANES RANGEL. 23/04, 26/04 e 27/04/22

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Comarca de Cuiabá 7ª Vara Cível de Cuiabá Rua Des. Milton 
Figueiredo Ferreira Mendes,SN,(65)3648-6001/6002 Fórum de Cuiabá,Centro Político 
Administrativo,Cuiabá-MT-CEP:78049-905 Edital de Intimação Prazo do Edital:30 Dias Expedido por 
Determinação do MM.(ª) Juiz(A) de Direito Yale Sabo Mendes Processo n.0027293-19.2012.8.11.0041 
Valor da causa:R$18.405,45 Espécie:[Compromisso]->Cumprimento de Sentença (156) Polo 
Ativo:Nome:Sedavinil Industria e Comercio de Tintas LTDA-EPP Endereço:Rua Guarita,N.500,(LOT 
Figueirinha),Figueirinha Várzea Grande-MT-CEP:78140-100 Polo Passivo:Nome:Gomes Bezerra & Cia 
LTDA-ME,CNPJ:07.012.352/0001-06 Endereço:Rua Poxoreo ,308,Centro,Primavera do Leste-MT-
CEP;78070-515 FINALIDADE·  EFETUAR A INTIMAÇÃO  DO  POLO PASSIVO : para, no prazo de 15 . 
(quinze) dias, pagar o debito, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 
penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o debito 
será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, 
conforme despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 
do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento (art. 523 de 
seguintes do CPC). SENTENCA: "(…) ANTE O EXPOSTO, nos term os dos artlgos 487 I c/c artlgo 701, §2° do 
CPC, JULGO PROCEDENTE a ACAO MONITORIA para o fim de declarar constituído de pleno direito, em tltulo 

o executivo, Credito do Autor representado pelas Notas Fiscals de ID. 42821850. Pag. 35/39 no valor total de R$ 
17.017,43 (dezessete mile dezessete reais e quarenta e tres centavos), acrescido de Juros legais de 1% (um por 
cento) ao mes e correção monetarla (INPC) a partir do vencimento de cada tltulo (artigo 52, II da Lei 7.357/85). 
CONVERTO O MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO prosseguindo-se presente feito em O 

conformidade com o art 523,§1° e seguintes do CPC. CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e 
honorários advocatícios que flxo em 20¾ (vinte por cento) sobre o valor da condenacão, atento aos vetores 
previstos no artlgo 85 do CPC. Transitado em Julgado, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o que 
entender de direito, apresentando o demonstrativo atualizado do debito, conforme determinado nesta sentenca, 
e, ap6s, INTIME-SE o devedor (art. 513, §2° IV do CPC) para pagamento do debito sob pena de multa e 
honorários advocatícios relativo a fase de cumprimento de sentenca previsto no artlgo 523 do CPC. Proceda a 
retlficação no registro e autuacao deste felto, para fazer constar o nome da AÇAO COMO 
EXECUÇAO/CUMPRIMENTO DE SENTENCA, efetive-se as demais alteracoes na distribuição e no Sistema 
Apolo, de modo, que passe a figurar o Requerente como Exequente e a parte Requerida como Executada. 
Publique-se. lntlmem-se. Cumpra -se. Cuiaba/MT, data da assinatura digital. YALE SABO MENDESJuiz de 
Dlreito (oitenta e dois mil, cento e setenta e hum reais, e trinta e VALOR DO DEBITO: Valor R$ 82.171,34 
quatro centavos), conforme id. 78154483. A DVERTE NCIAS A PARTE: O prazo e contado do término do 1. 
prazo deste edital. 2. Nao efetuado tempestivamente o pagamento voluntario, sera expedldo, desde logo, 
mandado de penhora e avaliação, seguindo- se os atos de expropriacao (Art. 523 §3°, CPC). E, para que 
chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorancia, expediu-se o presente 
Edital na forma da Lei. , digitei. Eu, REYNALDO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY JUNIOR CUIABA, 6 de 
abril de 2022.
                                                                   (Assinado Digitalmente)
                      Gestor(a) Judlclar lo(a) Autorizado(a) pelo Provimento n 56/2007CGJ                     (26/04/2022)

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS 
DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do Leilão - Travessa Comandante 
Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site 

www.satoleiloes.com.br. TATIANA HISA SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 817, autorizada 
por TRUE SECURITIZADORA S.A. – CNPJ: 12.130.744/0001-00, venderá em 1º e 2º Público 
Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Sala nº 
410, do Edifício Helbor Dual Business O¤ce & Corporate, situado na Av. Dr. Hélio Ribeiro, 525, 
Bairro Alvorada, Cuiabá/MT, composta por sala de 30,08m², W.C de 2,38m², totalizando a área de 
32,46m², com área privativa de 32,46m², área comum de 21,2900m² e área total construída de 
53,7500m². Matrícula nº 99.879 – 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária 
da Comarca de Cuiabá/MT. 1º LEILÃO 12/05/2022 às 11h00 - VALOR: R$ 575.398,75. 2º LEILÃO 
13/05/2022 às 11h00 - VALOR: R$ 382.617,52. Encargos do arrematante: pagamento à vista do 
valor do arremate e 5% de comissão da leiloeira; emissão de matrícula, certidões (inclusive das 
Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI e despesas com escritura/registro; despesas 
a partir da data da arrematação; desocupação do imóvel. Venda ad corpus. Consolidação da 
Propriedade em 08/03/2022. Os Fiduciantes: OSCAR SOARES MARTINS CPF 207.781.551-53 E 
MARIA SILVA AMICUCCI SOARES MARTINS CPF 346.058.431-91 – comunicados das datas dos 
leilões, também pelo presente edital, para o exercício da preferência. Os interessados deverão 
tomar conhecimento do Edital completo, disponível no portal da Sato Leilões - 
www.satoleiloes.com.br | (11) 4223-4343.

IHEMCO BANCO DE SANGUE LTDA, inscrito no CNPJ sob Nº 24.961.633/0001-
24,  torna  público  que  está  requerendo  à  Prefeitura  Municipal  de  Cuiabá -
Coordenadoria  de  Licenciamento  Ambiental,  Alteração  de  Razão  Social  e
Renovação  de  Licença  de  Operação,  do  empreendimento  que  desenvolve  a
atividade de  Laboratórios  Clínicos. Localizado à Rua Nilo Peçanha,  155,  bairro
Santa Helena, Cuiabá -  MT. Não foi  determinado estudo de impacto ambiental.
Licença de Operação nº 277/2017/CLA/SMADES 28/04/22

RAIMUNDO  MOREIRA NUNES,  CPF:  836.393.228-00  e  SILVANA
REGINA  VOLPATO,  CPF:  487.903.971-34,  torna  público  que
requereu  junto  a  SEMA-MT  a  LICENÇA  AMBIENTAL
SIMPLIFICADA -  LAS  do  empreendimento  NUNES  &  VOLPATO
LTDA,  CNPJ  09.171.063/0001-85,  localizado  na  Rua  Presidente
Tancredo Neves, 2665, Centro, Mirassol D’Oeste - MT. 28/04/22

Rute Buss Kiefer, inscrita no CPF: 729.035.891-00, torna público que requereu à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano -  SMADES a
Licença Ambiental - Modalidade: (Licença de Localização, Licença Prévia e Licença
de Instalação), para a obra localizada na Avenida Belvedere, esquina com a Rua 01
(atual Av. Juca do Jaguará), esquina com a Rua 1200, área Remembrada pelos
lotes  01  da quadra comercial  “A”  e  lote 21 da  quadra  23,  Bairro  Jd.  Imperial,
município de Cuiabá-MT, para atividade de Obra Comercial. 28/04/22

BIO Ecologica Reciclagem LTDA-CNPJ 05.236.792/0001-11, torna 
público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente-
SEMMA, a Licença de Instalação-LI, Renovação de Licença de 
Operação-RLO, para atividades COMÉRCIO ATACADISTA DE 
RESÍDUOS DE PAPEL E PAPELÃO, PICADOR-FIXO DE MADEIRA, 
COLETA DE RESIDUOS CLASSE II. Instalados a Rua Alberto Saddi, 
554-Distrito Industrial-Rondonópolis-MT Não foi determinada a .
elaboração de EIA/RIMA

BIO Ecologica Reciclagem LTDA-CNPJ05.236.792/0001-11, torna 
público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente-
SEMMA, a Alteração de Razão Social LO 315095/2017, Processo 
77000/2005 em nome de , com atividades EDSON LUI SEGURA ME
COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS DE PAPEL E PAPELÃO, 
PICADOR FIXO DE MADEIRA, COLETA DE RESIDUOS CLASSE II. 
Instalados a Rua Alberto Saddi, 554 – Distrito Industrial – Rondonópolis-
MT

Sucatão Parana LTDA, 14.489.742/0001-37 torna público que requereu 
à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável a -SMADESS
Licença Ambiental Modalidade: Licença de Operação, para atividade -
4687-7/03 Comercio Atacadista De Residuos e Sucatas Metálicas, -
localizada na Av. Fernando Correa Da Costa,8.400, Bairro São José,  
município de Cuiabá MT-

Hamilton Barbosa de Andrade, CPF 048.261.321-15, torna público 
que requereu à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano-
SMADES, a licença Ambiental-Modalidades: Licença de Localização, 
Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, para 
Alvará de Reforma com Acréscimo de uma edificação comercial varejista 
(galpão comercial para locação), localizada na: Avenida Fernando 
Correa da Costa, nº 4942, Coxipó da Ponte, Cuiabá/MT e coordenadas: 
15º37'50.4”S 56º03'10.7”W                                                        (28/04/2022)
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ESPORTES

na popularidade do ultradirei-
tista, que viu o rosto do mais 
novo ídolo francês reproduzido 
no Arco do Triunfo com a frase 
“Zidane presidente!”.

Foi a vitória da geração 
“black-blanc-beur” (negro, 
branco e árabe), que além de 
Zidane contava, por exemplo, 
com Lilian Thuram, nascido 
em Guadalupe, Thierry Henry, 
com pais de Guadalupe e Mar-
tinica, Robert Pires, filho de um 
português e uma espanhola, 
e Youri Djorkaeff, com raízes 
armênias.

A revista semanal L’Express 
publicou, sob o título “A Copa 
do Mundo que mudou a Fran-
ça”, texto em que dizia o se-
guinte: “O povo francês, todo 
o povo francês, foi capaz de 
se identificar com esse time da 
França porque foi uma equipe 
multicultural, composta de 
grandes jogadores e, acima de 
tudo, grandes pessoas. Com 
ídolos como esses, nossos filhos 
podem sonhar com um futuro 
brilhante.”

O sentimento de orgulho 
geral por uma França integra-
da, porém, não durou muito. 
Nem mesmo com o título da 

BRUNO RODRIGUES
Da Folhapress - São Paulo

Dias antes da derrota de 
Marine Le Pen para Emma-
nuel Macron no segundo tur-
no das eleições presidenciais 
francesas, esportistas do país 
haviam assinado uma carta 
aberta, publicada no jornal Le 
Parisien, na qual pediam para 
que os cidadãos votassem pela 
reeleição do atual presidente.

Campeão do mundo em 
2018 com a França, o meio-
-campista Blaise Matuidi foi 
um dos signatários, acompa-
nhado do ex-companheiro de 
seleção Dimitri Payet e das 
jogadoras da equipe nacional 
feminina Amandine Henry e 
Eugénie Le Sommer.

Atletas notáveis de outras 
modalidades também assina-
ram a carta, mas é no futebol 
que a política anti-imigração 
defendida pela líder ultradi-
reitista encontra maior enfren-
tamento e repercussão.

Matuidi é filho de mãe 
angolana e pai congolês. Payet 
nasceu na ilha de La Reunión, 
departamento ultramarino 
francês localizado no Oceano 
Índico. São ambos negros, têm 
origens fora das fronteiras eu-
ropeias da França e, por isso, 
cresceram ouvindo de políti-
cos como Marine Le Pen que 
não são franceses legítimos. 
Não surpreende que se posi-
cionem publicamente contra 
ela e contra o que sua política 
representa.

“Sentimos que a França não 
se reconhece totalmente nesta 
equipe”, disse Jean-Marie Le 
Pen, pai de Marine e também 
candidato à presidência nos 
anos 1990 e 2000, durante 
a Copa do Mundo de 2006. 
“Talvez, o técnico [Raymond 
Domenech] tenha exagerado 
na proporção de jogadores de 
cor.”

Em 1998, Jean-Marie Le 
Pen já havia dito que a equipe 
que representaria a França no 
Mundial daquele ano, sediado 
no país, era negra demais.

O título conquistado sobre 
o Brasil, em Paris, com dois gols 
de Zinedine Zidane, filho de ar-
gelinos, representou um golpe 

FUTEBOL INTERNACIONAL Candidata ultradireitista perdeu a eleição para 
Emmanuel Macron, presidente reeleito do país

Em ano de Copa, seleção da França tem 
o que celebrar com derrota de Le Pen

Eurocopa em 2000.
Em outubro de 2001, menos 

de um mês após os atentados 
às Torres Gêmeas em Nova 
York, franceses e argelinos se 
enfrentaram em uma partida 
de futebol pela primeira vez 
desde a independência da Ar-
gélia, em 1962. O amistoso era 
visto como uma oportunidade 
de reconciliação.

No gramado do Stade de 
France o que se viu foi um jogo 
que não terminou em razão da 
invasão de torcedores ao gra-
mado. O episódio teve sérias 
implicações para os imigrantes 
no país e serviu de combustível 
para o já inflamado Le Pen, 
que meses depois chegou ao 
segundo turno das eleições pre-
sidenciais, perdendo o pleito 
para Jacques Chirac.

“Eu sabia que os jovens 
franceses que invadiram o cam-
po seriam logo descritos como 
jovens argelinos. As pessoas se 
esqueceriam rapidamente que 
eles eram na verdade franceses. 
E então, os argelinos seriam 
muçulmanos. É como funciona 
a nossa sociedade”, afirmou 
o ex-defensor Lilian Thuram, 
hoje um ativista contra o racis-

mo, sobre o ocorrido.
No mesmo ano de 2005, 

a morte de dois adolescentes 
negros no subúrbio de Seine-
-Saint-Denis acarretou em uma 
série de manifestações pelo 
país, que incluíram milhares de 
carros incendiados e confrontos 
entre a população e as forças 
policiais.

O então Ministro do Inte-
rior, Nikolas Sarkozy, falou 
sobre o seu desejo de “expulsar 
a escória”, em um aceno ao 
eleitorado da Frente Nacional, 
o partido de Jean-Marie Le Pen.

Mais recentemente, em 
2010, a França atingiu o que é 
considerado como o ponto mais 
baixo da história de seu futebol.

No Mundial da África do 
Sul, uma equipe em desacordo 
com o treinador, Raymond Do-
menech, não conseguiu passar 
da fase de grupos. O atacante 
Nicolas Anelka, muçulmano, 
desentendeu-se com o técnico 
após a derrota para o México na 
segunda rodada e foi expulso 
da delegação. O grupo ainda 
adicionou ao vexame o capítulo 
da greve no ônibus. Antes de 
um treino prévio à última par-
tida, diante dos sul-africanos, 

os atletas se recusaram a sair 
do veículo.

Ministra da Saúde e dos 
Esportes no governo presidido 
à época por Sarkozy, Roselyne 
Bachelot entregou ao próprio 
mandatário um relatório sobre 
a crise instalada na seleção 
francesa. No documento, ela 
se referiu aos jogadores como 
“caïds”, que pode ser traduzido 
como gângsters.

Com a imagem arranhada 
depois de seguidos fracassos 
esportivos, exacerbados pelos 
acontecimentos extracampo, 
a federação francesa recorreu 
em 2012 à imagem de Didier 
Deschamps, campeão do mun-
do em 1998, para comandar 
uma renovação de nomes e 
de perfil na equipe nacional. 
Saíram os rebeldes, entraram 
os comportados.

N’Golo Kanté, Paul Pogba e 
Kylian Mbappé, atletas dedica-
dos e de postura quase irreto-
cável, tornaram-se os símbolos 
do bicampeonato mundial em 
2018, na Rússia.

Para desgosto de Marine Le 
Pen, assim como para seu pai 
duas décadas antes, o rosto do 
título conquistado em Moscou 

tinha traços da imigração. Mba-
ppé, um garoto filho de uma 
argelina e de um camaronês, 
nasceu em Bondy, comuna da 
periferia de Paris, e se transfor-
mou na maior sensação futebo-
lística do país desde Zidane.

Liderados pelo menino da 
periferia, os franceses chega-
rão ao Qatar como favoritos. E 
reforçados pela incorporação 
de Karim Benzema, que ficou 
anos fora das convocações em 
razão do envolvimento, no ano 
de 2015, em uma tentativa de 
extorsão ao seu companheiro 
de seleção Mathieu Valbuena, 
para que não fosse comparti-
lhado um vídeo com conteúdo 
sexual envolvendo o meio-
-campista.

Em outros tempos, o escân-
dalo com o atacante do Real 
Madrid teria caído como uma 
bomba sobre a seleção e a fede-
ração francesas. Ao contrário 
de seus antecessores, porém, 
Didier Deschamps conseguiu 
administrar a crise e construir 
um grupo que manteve a or-
dem fora do campo e mostrou 
resultado dentro dele (mesmo 
sem Benzema e com o criticado 
Olivier Giroud em seu lugar), 
alcançando o vice-campeonato 
na Euro de 2016 e o título mun-
dial em 2018.

Por isso o retorno do ata-
cante à equipe nacional, no 
ano passado, às vésperas da 
Eurocopa, suscitou poucas 
manifestações contrárias. “Foi 
uma convicção profunda que 
me levou a convocá-lo”, afir-
mou o treinador, que viu no 
processo de classificação para 
o Qatar um entendimento 
ainda melhor do atleta do 
Real Madrid com seus com-
panheiros de ataque Mbappé 
e Griezmann.

Agora, sem Marine Le Pen 
no mais alto cargo da nação, 
os comandados de Deschamps 
poderão ter um pouco mais 
de paz no caminho rumo ao 
tricampeonato, mesmo que a 
ultradireitista e seus partidá-
rios não se privem de mostrar 
novamente o desagrado com 
as cores e as origens daqueles 
que fizeram e podem fazer, de 
novo, a França campeã.

Emmanuel Macron e Mbappé

MINERADORA AMIGAL LTDA
Torna público que requereu junto à Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente SEMA-MT, a LP e LI de ampliação de 
um porto de areia, para extração e beneficiamento de areia 
e cascalho no leito do Rio Arinos, localizado na Fazenda 
Autometal, Zona Rural, Município de Nova Mutum, Estado 
de Mato Grosso.

MONTE VERDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 
LTDA, CNPJ 37.506.102/0001-93, torna público que re-
quereu à Sema/MT, a Licença de Operação para extração 
de cascalho em uma área útil de 2.93há. Localização: área 
de extração: Estância San Marino, zona rural do município 
de Cáceres/MT.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 
GROSSO - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital nº: 038/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO 
ELETRÔNICO Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da 
Sessão: 12 de MAIO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA). Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE BENS 
MOBILIÁRIOS PLANEJADOS, COM INSTALAÇÃO, PARA FINS 
DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NA IMPLANTAÇÃO DO 
PROJETO “VIDA PLENA” NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA 
DE VÁRZEA GRANDE/MT E RONDONÓPOLIS/MT, 
CONFORME AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA – 
ANEXO I. LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTAS: A 
presente licitação será realizada no portal: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: O edital encontra-se disponível nos sites 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.mpmt.mp.br (link Licitações), podendo também ser 
obtido pelo e-mail licitacoes@mpmt.mp.br. Maiores 
informações pelo telefone (65) 3613-1635.- Cuiabá/MT, 27 de 
abril de 2022 - Milton do Prado Gunthen Junior - Gerente de 
Licitações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE MATO GROSSO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico n. 15/2022 

CIA    0009112-44.2022.8.11.0000
A Presidente do Tribunal de Justiça, por intermédio de 
seu Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria nº 
277/2022-PRES,  publicada no DJE-MT nº. 11199, 
comunica aos interessados que será ABERTA a Sessão 
Pública do Pregão Eletrônico n. 15/2022 – CIA 
0009112-44.2022.8.11.0000, no dia 11 de maio de 2022, 
às 10h30 – horário de BRASÍLIA-DF, no site do Governo 
Federal www.comprasgovernamentais.gov.br. 
Objeto:  "Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços continuados de manutenção 
predial, com mão de obra qualificada (incluindo 
ferramentas/equipamentos) para exercer as funções 
descritas no Termo de Referência nas edificações do 
Lote 01: complexo do Tribunal de Justiça, 
compreendendo os seus anexos, com base legal na 
forma prorrogável do art. 57, II da Lei 8.666/93, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
Edital e seus anexos”.
Os interessados no Edital poderão adquiri-lo nos sites: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.tjmt.jus.br/licitacao
Qualquer informação deverá ser solicitada pelo e-mail: 
etelvino.neto@tjmt.jus.br

Cuiabá, 27 de abril de 2022.
Fernando Davoli Batista

Gerente de Licitação

FAZENDA RIO BRAVO I AGROPECUÁRIA S/A.
CNPJ/MF: 16.703.351/0001-07

Quadro I - Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 Valores Expressos em Reais
ATIVO 31/12/2021 31/12/2020
Ativo Circulante 20.730.884 21.519.757
Caixa e Equivalentes de Caixa 271.211 463.674
Disponível 5 271.211 463.674
Créditos e Valores a Receber 3.590.180 4.559.637
Clientes 6 365.471 360.297
Outros Créditos 7 342.878 69.007
Impostos a Recuperar 8 2.881.830 4.130.333
Estoques 16.869.494 16.496.446
Estoques 9 16.869.494 16.496.446
Ativo Não Circulante 8.048.055 9.738.460
Investimentos 115.229 –
Investimentos 10 115.229 –
Ativo Imobilizado 11 7.932.826 9.738.460
Ativo Imobilizado 13.184.686 14.532.574
( - ) Depreciações Acumuladas (5.251.860) (4.794.114)

Total do Ativo 28.778.940 31.258.217

PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020
Passivo Circulante 8.044.379 7.170.285
Obrigações por Operações 8.044.379 7.170.285
Fornecedores 12 7.525.778 6.707.533
Obrigações com Pessoal 13 493.675 413.916
Obrigações Tributárias 14 21.353 48.836
Outras Contas a Pagar 3.573 –
Passivo Não Circulante 8.546.899 12.129.032
Passivo Exigível a Longo Prazo 8.546.899 12.129.032
Empréstimos - BNDS 15 673.413 2.073.413
Financiamentos Crédito Rural 15 1.400.000 6.000.000
Financiamentos Caixa Econômica 15 4.079.500 –
Financiamentos Banco Itaú Unibanco 15 1.333.731 1.603.042
Financiamentos de Bens do Ativo Imobilizado 15 205.208 479.281
Controladas e Coligadas 15 855.047 1.973.296
Patrimônio Líquido 12.187.662 11.958.900
Movimento do Patrimônio Líquido Acumulado
Capital Social Realizado 16 12.199.975 12.199.975
Lucros (Prejuízos) Acumulados 17 (12.313) (241.075)
Total do Passivo 28.778.940 31.258.217

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Quadro III - Demonstração do Resultado - Valores Expressos em Reais
31/12/2021 31/12/2020

Receita Bruta 24.933.334 25.799.661
Receita de Vendas 24.933.334 25.799.661
Deduções da Receitas (1.279.976) (1.339.162)
( - ) Impostos / Deduções da Receita (1.279.976) (1.339.162)
Custos Operacionais (14.387.655) (16.098.563)
( - ) Custos Operacionais (14.387.655) (16.098.563)
Resultado Operacional Bruto 9.265.702 8.361.935
Despesas Operacionais (9.036.941) (7.541.297)
( - ) Despesas Administrativas (2.246.127) (1.624.736)
( - ) Despesas Operacionais (6.107.159) (3.768.404)
( - ) Despesas Financeiras (897.087) (2.455.821)
Receita Financeira 27.521 35.545
Outras Receitas 185.912 272.119
Lucro Líquido do Exercício 228.762 820.638

As notas explicativas da administração são partes 
integrantes das demonstrações contábeis.

Quadro IV - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
Dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 

2020. Valores Expressos em Reais

Contas
Capital Social 

Realizado
Prejuízos 

Acumulados Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2020 12.199.975 (241.075) 11.958.900
Lucro do Exercício 228.762 228.762
Saldo em 31 de Dezembro de 2021 12.199.975 (12.313) 12.187.662

As notas explicativas da administração são partes 
integrantes das demonstrações contábeis.

Quadro V - Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC Método Indireto
Valores Expressos em Reais

31/12/2021 31/12/2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Resultado do Exercício 228.762 820.638
(+) Depreciação e Amortização 457.746 981.929
(+/-) Redução (Aumento) em Contas a Receber (5.174) 240.957
(+/-) Redução (Aumento) em Outros Créditos (273.871) 217.937
(+/-) Redução (Aumento) em Impostos a Recuperar 1.248.503 (295.889)
(+/-) Redução (Aumento) nos Estoques (373.048) 3.288.532
(-/+) (Redução) Aumento em Fornecedores 818.245 (675.740)
(+/-) Aumento (Redução) em Obrigações com Pessoal 79.758 (6.370)
(-/+) (Redução) Aumento em Obrigações Tributárias (27.483) 27.670
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 2.157.010 4.599.665
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
(+ / -) (Redução) / Aumento no Ativo Imobilizado 1.347.887 944.147
(+ / -) (Redução) / Aumento na Conta Investimentos (115.229) –
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos 1.232.658 944.147
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
(- / +) Empréstimos BNDS (1.400.000) (1.400.000)
(- / +) Financiamentos Crédito Rural (4.600.000) 3.000.000
(- / +) Empréstimos Cédula Crédito a Exportação – (3.000.000)
(- / +) Financiamentos Caixa Econômica Federal 4.079.500 –
(- / +) Financiamentos Banco Itau Unibanco (269.311) 1.603.042
(- / +) Financiamentos de Bens do Ativo Imobilizado (274.073) 50.726
(- / +) Controladas e Coligadas (1.118.248) (5.441.804)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (3.582.132) (5.188.036)
Aumento Líquida das Disponibilidades (192.463) 355.776
( + )Disponibilidades no Início do Exercício 463.674 107.899
( = )Disponibilidades no Final do Exercício 271.211 463.674
Variação das Disponibilidades (192.463) 355.776
As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 
Em 31 de Dezembro de 2021. (Valores expressos em Reais)

1 - Contexto Operacional - A sociedade foi constituída em 07 de agosto de 2012 e 
registrada na JUCEMAT sob o n° 51.300.011.824, sob a forma jurídica de sociedade 
anônima de capital autorizado, tendo por objeto social a exploração agrícola pastoril, 
especificamente com a criação de bovinos para corte (cria, recria e engorda) e as 
culturas de soja, feijão e milho. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis 
- a. Base de preparação - As demonstrações financeiras foram preparadas de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis às pequenas e médias 
empresas (NBC T 19.41), que compreende as disposições da legislação societária 
e os pronunciamentos contábeis, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pela comissão de Valores Mobili-
ários (CVM) e as Normas Internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo 
International Accounting Standards Board (IASB). As principais políticas contábeis 
aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão apresentadas na 
Nota 03. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estima-
tivas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administra-
ção da Entidade no processo de aplicação das políticas contábeis. b. Moeda fun-
cional e moeda de apresentação - Estas demonstrações estão apresentadas em 
Reais, que é a moeda funcional da empresa. c. Estimativas Contábeis - Na elabo-
ração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e no regis-
tro de certos valores determinados sejam registrados por estimativa, as quais são 
estabelecidas com o uso de premissas e pressupostos em relação a eventos futu-
ros. Itens significativos registrados com base em estimativas contábeis incluem as 
provisões para ajuste dos ativos ao valor de realização ou recuperação, as provi-
sões para perdas em geral. A liquidação das transações registradas com base em 
estimativas poderá resultar em valores divergentes devido a imprecisões inerentes 
ao processo de sua determinação. A Administração da empresa revisa periodica-
mente as estimativas e premissas. 3 - Políticas Contábeis - As principais práticas 
contábeis que foram adotadas na elaboração das referidas demonstrações contá-
beis estão descritas a seguir: 3.1. Caixa e equivalente de caixa - As disponibilida-
des pertencentes à empresa são representadas pelos recursos mantidos em espé-
cie na sua tesouraria, pelos saldos de livre movimentação dos depósitos bancários 
à vista e pelas aplicações financeiras de curto prazo. As aplicações financeiras estão 
representadas por certificados de depósitos bancários e depósitos em poupança, 
cujos saldos correspondem aos montantes efetivamente aplicados, acrescidos dos 
rendimentos auferidos até as datas dos balanços. As aplicações financeiras em 
nome da empresa estão classificadas como instrumentos financeiros. 3.2. Instru-
mentos financeiros - A empresa classifica seus ativos financeiros sob as seguintes 
categorias: (i) empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para 
a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a classifi-
cação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. (i) Empréstimos e Re-
cebíveis - Incluem-se nesta categoria os recebíveis que são ativos financeiros não 
derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado 

ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento 
superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são classificados 
como ativos não circulantes). Os empréstimos representam os adiantamentos a 
sócios. Os recebíveis da empresa compreendem contas a receber, adiantamentos 
comerciais, demais contas a receber e caixa e equilavente de caixa, exceto os inves-
timentos de curto prazo. 3.3. Imobilizado - a) Reconhecimento e mensuração - 
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição e construção, 
deduzidos de depreciação acumulada. O custo inclui gastos que são diretamente 
atribuíveis à aquisição de um ativo. O ativo imobilizado da Entidade é representado 
pelos bens de capital utilizados nas suas atividades sociais, os quais são avaliados 
pelos repectivos custos de aquisição, diminuídos das correspondentes deprecia-
ções acumuladas, estas calculadas mensalmente pelo método linear segundo as 
taxas anuais, determinadas em função das vidas úteis estimadas desses bens. b) 
Depreciação - Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no 
resultado do exercício baseado na vida útil- econômica estimada de cada compo-
nente. Terrenos não são depreciados. Itens do ativo imobilizado são depreciados a 
partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso. A administração 
da empresa realizou a revisão da vida útil- econômica dos ativos imobilizados con-
forme requerido pela NBC TG 1000 para o exercício fundo em 31 de Dezembro de 
2021, o mesmo chegando próximo a vida útil considerada para efeitos fiscais. Os 
valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, 
ao final de cada exercício. Os ganhos e as perdas em alienações, sempre que apli-
cável, são apuradas comparando-se o valor da venda com o valor residual contábil 
e são reconhecidos na demonstração do resultado. 3.4. Fornecedores - Os mon-
tantes a pagar são contabilizados pelos valores constantes das respectivas notas 
fiscais mercantis e de serviços, sendo ajustados, nas datas dos balanços, quando 
assim aplicáveis: (a) pelo desconto a valor presente sobre os preços de aquisição 
contratados a prazo, calculado com base em taxas de juros pré-fixados, sempre que 
os referidos preços embutirem encargos financeiros e/ou variarem em relação aos 
seus correspondentes preços à vista; e (b) pela variação cambial, relativamente às 
transações pactuadas em moeda estrangeira. 3.5. Obrigações tributárias - A em-
presa é pessoa jurídica de direito privado, tributado pelo Lucro Real, do qual são 
incididos os tributos federais. 3.6. Reconhecimento da receita - A receita é regis-
trada com base no regime de competência e compreende o valor justo da contra-
prestação recebida ou a receber dos serviços prestados no curso normal das ativi-
dades da empresa. Reconhece a receita quando o valor da receita pode ser o 
mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluirão 
para a empresa. 4 - Gestão de Risco Financeiro - Os principais passivos financei-
ros da Entidade referem-se a fornecedores e outras contas a pagar. O principal 
propósito desses passivos financeiros é captar recursos para as operações da em-
presa. A empresa possui duplicata a receber e outras contas a receber, depósitos à 
vista e de curto prazo que resultam diretamente de suas operações. Risco de taxa 

de juros - Risco de taxas de juros é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa 
futuros de um instrumento financeiro flutue devido a variações nas taxas de juros de 
mercado. A exposição da empresa ao risco de mudanças nas taxas de juros de 
mercado refere-se às obrigações de longo prazo da empresa sujeitas a taxas de 
juros variáveis e correção monetária vinculada a índices. Riscos de crédito - O 
risco de crédito de saldos com bancos e instituições financeiras é administrado pela 
empresa e o risco é minimizado na alocação de recurso com entidades de primeira 
linha e de grande porte. Riscos de liquidez - O risco de liquidez decorre das deci-
sões da Administração da empresa, do capital de giro e dos encargos financeiros e 
amortização principal dos instrumentos de dívida. É o risco de a empresa encontrar 
dificuldades em cumprir com suas obrigações financeiras, conforme elas vencem. A 
empresa acompanha o risco de escassez de recursos por meio de uma ferramenta 
de planejamento de liquidez recorrente, analisando e projetando as entradas e saí-
das de recursos de curto prazo, avaliando sempre novas formas de financiamento 
caso ocorram erros nas projeções desses recursos de giro. 5 - Caixa e Equivalen-
tes de Caixa - A conta Caixa está contabilizada em moeda nacional, representando 
a disponibilidade efetiva que, cujos recursos são utilizados para as despesas corren-
tes que necessitam de pagamento imediato totalizando R$ 7.856,57 (Sete mil oito-
centos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos). As Contas Bancos 
Movimentos são utilizadas para pagamentos de seus fornecedores, prestadores, 
obrigações trabalhistas e sociais, empréstimos e despesas. Nestas contas também 
são registrados todos os recursos da Companhia recebidos por vendas no exercício 
de 2021, e tem o saldo final disponível de R$ 263.354,09 (Duzentos e sessenta e 
três mil trezentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos). 6 - Clientes - Os 
créditos a receber são resultantes da venda de mercadorias estando reconhecidos 
e registrados em conformidade com seus períodos de competências, e, em 31 de 
Dezembro de 2021, os valores efetivos a receber, totalizam o montante: R$ 
365.471,35 (Trezentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e setenta e um reais e 
trinta e cinco centavos). 7 - Outros Créditos - Os valores contabilizados em Outros 
Créditos, está representado pelas contas de: adiantamentos a parceiros comerciais 
por futuras aquisições de mercadorias, pelo valor de R$ 342.878,06 (Trezentos e 
quarenta e dois mil oitocentos e setenta e oito reais e seis centavos). 8 - Impostos 
a Recuperar - O montante de R$ 2.881.830,39 (Dois milhões oitocentos e oitenta e 
um mil e oitocentos e trinta reais e trinta e nove centavos) referem-se a PIS e CO-
FINS a serem compensados dos saldos devedores futuros. 9 - Estoques - A conta 
Estoques, em 31 de Dezembro de 2021, está composta pelos seguintes valores:
Estoques Valor
Estoques de Bovinos 5.660.175,44
Estoques Diversos 4.075.134,96
Cultura de Soja 7.065.971,54
Pastagens 68.211,88
Total 16.869.493,82
10 - Investimentos - O Investimentos apresenta o saldo de R$ 115.228,84 (Cento e 
quinze mil e duzentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos) relativo a 
Randon Consórcios e de outros investimentos. 11 - Ativo Imobilizado - O Ativo 
Imobilizado corresponde aos bens de natureza permanente, registrado pelo custo 
de aquisição. Assim sendo, os valores registrados são, a saber:

Imobilizado
Saldo em 

31/12/2021
Saldo em 

31/12/2020
Variação nos 

Saldo de Bens
Reservatório de Agua 21.533,16 14.033,16 7.500,00
Veículos 1.035.171,40 903.271,40 131.900,00
Trator 1.284.166,67 1.241.100,00 43.066,67
Máquinas e Equipamentos 6.417.133,99 7.316.914,43 (899.780,44)
Equipamentos Diversos 249.295,70 234.990,70 14.305,00
Ferramentas Diversas – 69.443,42 (69.443,42)
Móveis e Utensílios - Sede 71.803,00 73.102,00 (1.299,00)
Móveis e Utensílios - Escritório 22.139,00 22.139,00 –
Móveis e Utensílios - Diversos 47.897,00 42.350,00 5.547,00
Computadores e Periféricos 366.470,10 364.070,10 2.400,00
Vacas 36 meses acima 3.448.267,62 3.989.205,39 (540.937,77)
Touros 36 meses acima 220.808,65 261.954,01 (41.145,36)
( - ) Depreciações Acumuladas (5.251.859,86) (4.794.114,06) (457.745,80)
Totais 7.932.826,43 9.738.459,55 (1.805.633,12)
As depreciações são calculadas pelo método linear às taxas usuais que levam em 
consideração a vida útil econômica dos bens. 12 - Fornecedores - Em 31 de De-
zembro de 2021, a conta de Fornecedores de produtos e insumos para uso e con-
sumo, nas áreas agrícola, pecuária e manutenção de equipamentos, e, as contas 
analíticas apresentam o montante de R$ 7.525.778,02 (Sete milhões quinhentos e 
vinte e cinco mil, setecentos e setenta e oito reais e dois centavos). 13 - Obrigações 
com Pessoal - Em 31 de Dezembro de 2021, a conta de “Obrigações com Pessoal” 
representativas de salários a pagar totalizava R$ 493.674,74 (Quatrocentos e no-
venta e três mil e seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos). 
14 - Obrigações Tributárias - Em 31 de Dezembro de 2021, a conta de “Obriga-
ções Tributárias” totalizou o valor de R$ 21.352,95 (Vinte e um mil trezentos e cin-
quenta e dois reais e noventa e cinco centavos). 15 - Exigível a Longo Prazo - No 
Exigível a Longo Prazo estão registradas obrigações a serem pagas em vencimen-
tos superiores a 360 dias: • A empresa contraiu empréstimos do BNDES (Banco 
Nacional de Desenvolvimento), os valores encontram-se atualizados, segundo as 
taxas contratuais pactuadas no montante de R$ 673.412,96 (Seiscentos e setenta e 
três mil e quatrocentos e doze reais e noventa e seis centavos); • A empresa cele-
brou através do contrato de financiamento Crédito Rural pelo Banco Itaú, sendo o 
seguinte: 662.00943400-9. O valor contratado encontra-se atualizados, segundo as 
taxas contratuais pactuadas no montante de R$ 1.400.000,00 (Hum milhão e quatro-
centos mil reais); • No exercício de 2021, a empresa celebrou o seguinte contrato de 
financiamento com a Caixa Econômica Federal, sendo os seguintes valores: R$ 
3.000.000,00 referente Capital de Giro e R$ 1.079.500,00 referente ao Contrato de 
Financiamento de nº 1394435/4276/2021. Os valores somados encontram-se atua-
lizados, segundo as taxas contratuais pactuadas no montante de R$ 4.079.500,00 
(Quatro milhões e setenta e nove mil e quinhentos reais); • A empresa possui contra-
to de financiamento com Banco Itaú Unibanco, sendo a seguinte cédula de crédito: 
594-00055500-5. O valor encontra-se atualizados, segundo as taxas contratuais 
pactuadas no montante de R$ 1.333.730,98 (Hum milhão trezentos e trinta e três mil 
e setecentos e trinta reais e noventa e oito centavos); • Financiamentos para a aqui-
sição de bens do ativo permanente, os valores encontram-se atualizados, segundo 
as taxas contratuais pactuadas no montante de R$ 205.207,91 (Duzentos e cinco mil 
duzentos e sete reais e noventa e um centavos), correspondente a cotas de consór-
cio com a entrega do bem; e, • Adiantamentos de controladas e coligadas no valor 
de R$ 855.047,37 (Oitocentos e cinquenta e cinco mil quarenta e sete reais e trinta 
e sete centavos). 16 - Capital Social - O Capital Social é de R$ 12.199.974,83
(Doze milhões cento e noventa e nove mil novecentos e setenta e quatro reais 
e oitenta e três centavos). 17 - Resultados Acumulados - O resultado em 31 de 

Dezembro de 2021 importa em Lucro do Exercício no valor de R$ 228.761,52 (Du-
zentos e vinte e oito mil setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centa-
vos). 18 - Outras Considerações. Não existe tramitando nenhum processo ajuiza-
do, em andamento ou arquivado, em qualquer instância ou tribunal estadual ou 
federal que envolva questões jurídicas, no qual a empresa Fazenda Rio Bravo I 
Agropecuária S/A, figure como pólo passivo ou ativo. 19 - Cobertura de Seguros 
- A política de seguros obedece às orientações técnicas de especialistas e de con-
formidade com o grau de risco envolvido, sendo considerada adequada para cobrir 
eventuais perdas, em caso de sinistro.

Rebeca da Silva Rodrigues dos Santos
Diretora Presidente
CPF: 221.431.138-62

Mozes Agamenon Mellado de Queiroz
Contador
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Ilmos. Srs. Diretores e Acionistas da
Fazenda Rio Bravo I Agropecuária S/A. - Nova Ubiratã - MT.
Opinião. - 1. Examinamos as demonstrações contábeis da Fazenda Rio Bravo I 
Agropecuária S/A, que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro 
de 2021 e as respectivas Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimô-
nio Líquido, do Fluxo de Caixa para os exercícios findos naquelas datas, assim 
como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em 
nossa opinião os demonstrativos supracitados, representam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição Patrimonial e Financeira da Fazenda Rio 
Bravo I Agropecuária S/A em 31 de Dezembro de 2021, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis, aplicáveis as pequenas e médias empresas (NBC T 
19.41). Base para Opinião. - 2. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossa responsabilidade, em confor-
midade com tais normas, está descrita na seção a seguir intitulada “Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes 
em relação à Sociedade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional e nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade - CFC e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obti-
da é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos - 
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior. - 3. As Demonstra-
ções Contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2020, apresentadas para 
fins de comparação, foram por nós auditadas, cujo relatório foi emitido em 15 de 
Março de 2021, sem modificação. Outras informações que acompanham as De-
monstrações Contábeis e o Relatório dos Auditores - 4. A administração da 
Sociedade é responsável por outras informações que compreendem como é o caso 
do Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis 
não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de 
conclusão de auditoria sobre esse relatório. Responsabilidades da administração 
sobre as Demonstrações Contábeis. - 5. A administração da Sociedade é respon-
sável pela elaboração das Demonstrações Contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração das Demonstrações Contábeis livres de dis-
torção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. - Na elabora-
ção das Demonstrações Contábeis, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Sociedade continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das Demonstrações Contábeis. Responsabilidades dos 
Auditores pela Auditoria das Demonstrações Contábeis. - 6. Nossos objetivos 
são obter uma segurança razoável de que as Demonstrações Contábeis, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitirmos relatório de auditoria contendo nossa opinião. Uma 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que 
uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As distor-
ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quan-
do, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
Demonstrações Contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissio-
nal, e mantemos ceticismos profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi-
camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos pro-
cedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente 
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; • Obtemos entendimen-
to dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimen-
tos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expres-
sarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade; • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração; • Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacio-
nal e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza signifi-
cativa em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Sociedade. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter em 
continuidade operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteú-
do das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as Demonstrações 
Contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance plane-
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Hidropower Energia S.A.
CNPJ nº 05.261.707/0001-75 - NIRE nº 51 3 0000769-0

Endereço: Rod. BR 163 - KM 102 S/N - Zona Rural - Rondonópolis - MT - CEP 78740-275

 RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas, A Administração da Hidropower Energia S.A. (“Hi-
dropower” ou “Companhia”) tem a satisfação de submeter à sua aprecia-
ção o Relatório da Administração e as correspondentes Demonstrações 
Contábeis, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. 
As informações estão apresentadas em milhares de reais, exceto quando 
especificado em contrário, e de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. 1. Perfil Institucional: A Companhia é uma Sociedade de Pro-
pósito Específico (SPE) que detém autorização outorgada pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para explorar a Pequena Central Hi-
drelétrica Engenheiro José Gelazio da Rocha (“PCH José Gelazio” ou “Usi-
na”), com capacidade instalada de 24,4 MW e garantia física de 11,9 MW 
médios, em operação comercial desde 2007. A Usina está situada no Rio 
Ponte de Pedra, no município de Rondonópolis, estado de Mato Grosso 
(MT). A energia da PCH José Gelazio está contratada com a Centrais Elé-
tricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), por meio do Programa de Incentivo às 
Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), pelo prazo de vinte anos, 
conforme contrato assinado em 28.11.2005. A Companhia não tem empre-
gados e sua administração é realizada pela controladora indireta ENGIE 
Brasil Energia S.A. (“ENGIE”), que cobra os seus honorários mediante 
contrato de prestação de serviços e reembolso das despesas com o pes-
soal diretamente alocado na Usina. 2. Controle Acionário: A Companhia 
é controlada pela ENGIE Brasil Energias Complementares Participações 
Ltda., uma holding controlada pela ENGIE. Sediada em Florianópolis, a 
ENGIE é uma plataforma de investimento em infraestrutura em energia, 

atuante nas atividades de geração, comercialização, trading e transmissão 
de energia. Atua ainda no segmento de transporte de gás, por meio de 
participação na Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG, em conjunto 
com outros sócios. 3. Ambiente Macroeconômico: O segundo ano da 
pandemia da Covid-19 foi, em linhas gerais, marcado pela recuperação do 
crescimento econômico e alta inflação - uma constante observada no Brasil 
e no mundo. O Produto Interno Bruto (PIB) teve crescimento de 4,6%. A 
alta compensa o decréscimo de 4,1% observado em 2020. A atividade 
econômica brasileira iniciou uma recuperação, ainda que ligeiramente 
abaixo da esperada. A inflação elevada, com pior resultado desde 2015, 
gerou impacto sobre o crescimento, com a deterioração do poder de com-
pra das famílias. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) apresentou variação de 10,1%, enquanto o Índice Nacional de Pre-
ço ao Consumidor (INPC) registrou, no acumulado do ano, 10,2%. As in-
certezas trazidas pela pandemia e seus desdobramentos também influen-
ciaram o mercado financeiro. A taxa básica de juros (Selic) atingiu 9,2%, 
alta de 7,2 p.p. no exercício de 2021, enquanto o dólar (Ptax) bateu a 
marca de R$ 5,58 - a moeda americana estava cotada em R$ 5,19 ao fim 
de 2020. 4. Desempenho Operacional: Em 2021, a geração bruta da 
PCH José Gelazio foi de 51,4 GWh, 12,6% inferior aos 58,8 GWh gerados 
em 2020. O índice de disponibilidade, considerando-se as paradas progra-
madas, atingido no ano em análise foi de 96,0%, 6,6 p.p. acima do verifica-
do em 2020, que foi de 89,4%. 1. Desempenho Econômico-financeiro: 
a) Principais indicadores (expressos em milhares de reais):

Indicadores de resultado 31.12.2021 31.12.2020 Variação %
Receita operacional líquida 625 31.135 (98,0)
(Prejuízo) Lucro bruto (6.162) 24.906 (124,7)
Margem bruta -985,9% 80,0% (1065,9 p.p.)
Resultado do serviço (EBIT) (5.775) 24.805 (123,3)
EBITDA (Lajida) (2.756) 27.809 (109,9)
Margem EBITDA (Lajida) -441,0% 89,3% (530,3 p.p.)
Resultado financeiro 2.347 395 494,2
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício (4.526) 24.082 (118,8)
b) Comentários sobre as principais variações: A redução da “Receita 
operacional líquida”, do “Ebitda” e do “(Prejuízo) Lucro líquido do exercício” 
é decorrente, principalmente, do ajuste financeiro decorrente do contrato 
de venda de energia com a Eletrobras, o qual corresponde à diferença 
entre a energia contratada e a efetivamente gerada pela Usina. 5. Direito 
dos Acionistas: O detentor de cada ação ordinária tem direito de voto em 
assembleia geral ordinária ou extraordinária; de receber dividendos míni-
mos obrigatórios equivalentes a 28% do lucro líquido ajustado, nos termos 
da Lei das Sociedades Anônimas; de fiscalizar a Administração da Compa-
nhia, nos termos do Estatuto Social; de preferência na subscrição de 
ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição; e de 
retirar-se da Companhia nos casos previstos na Lei das Sociedades por 
Ações. 6. Agradecimentos: A Administração da Hidropower agradece a con-
tribuição de seus fornecedores, clientes, parceiros, acionistas, instituições fi-
nanceiras, entidades governamentais, órgãos reguladores e a todos aqueles 
que contribuíram para o desempenho da Companhia no ano de 2021.

A Administração
Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Ativo Nota 31.12.2021 31.12.2020
Ativo Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 4 31.123 13.772
 Contas a receber de clientes 5 3.777 11.251
 Outros ativos circulantes 1.507 219

36.407 25.242
Ativo Não Circulante
Realizável a longo prazo
 Outros ativos não circulantes 19 1

19 1
Imobilizado 6 35.666 38.488
Intangível 37 52

35.722 38.541
  

Total 72.129 63.783

Passivo e Patrimônio Líquido Nota 31.12.2021 31.12.2020
Passivo Circulante
 Fornecedores 211 200
 Dividendos 8 6.406 6.406
 Adiantamentos de clientes 5 13.552 –
 Outros passivos circulantes 20 427

20.189 7.033
Passivo Não Circulante
 Provisões – 284

– 284
Patrimônio Líquido 8
 Capital social 33.393 33.393
 Reservas de lucros 18.547 23.073

51.940 56.466
Total 72.129 63.783

Demonstrações dos Resultados para os Exercícios  
Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Nota 31.12.2021 31.12.2020
Receita Operacional Líquida 9 625 31.135
Custos da energia vendida
 Depreciação e amortização (3.019) (3.004)
 Serviços de terceiros (1.324) (1.102)
 Encargos de uso de rede elétrica e de conexão (1.061) (936)
 Pessoal (683) (404)
 Outros (700) (783)

(6.787) (6.229)
(Prejuízo) Lucro Bruto (6.162) 24.906
Despesas operacionais
 Despesas com vendas, gerais e administrativas 387 (101)
(Prejuízo) Lucro antes do Resultado 
 Financeiro e dos Tributos (5.775) 24.805
Resultado financeiro
 Renda de aplicações financeiras 1.069 429
 Outras receitas (despesas) financeiras, líquidas 1.278 (34)

2.347 395
(Prejuízo) Lucro antes dos Tributos (3.428) 25.200
Imposto de renda e contribuição social correntes
 Imposto de renda (774) (730)
 Contribuição social (324) (388)

(1.098) (1.118)
(Prejuízo) Lucro Líquido do Exercício (4.526) 24.082

Demonstrações dos Resultados Abrangentes para os Exercícios 
Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

31.12.2021 31.12.2020
(Prejuízo) Lucro Líquido do Exercício (4.526) 24.082
Resultado Abrangente do Exercício (4.526) 24.082

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Reservas de lucros

Nota
Capital  
social

Reserva  
legal

Reserva de  
retenção de lucros

Lucros (prejuízos)  
acumulados Total

Saldos em 31.12.2019 33.393 5.397 11.439 – 50.229
Lucro líquido do exercício – – – 24.082 24.082
Dividendos intermediários – – (11.439) – (11.439)
Destinações propostas à AGO:
- Reserva legal – 1.204 – (1.204) –
- Dividendos mínimos obrigatórios – – – (6.406) (6.406)
- Reserva de retenção de lucros – – 16.472 (16.472) –
Saldos em 31.12.2020 8 33.393 6.601 16.472 – 56.466
Prejuízo do exercício – – – (4.526) (4.526)
Absorção de prejuízo – – (4.526) 4.526 –
Saldos em 31.12.2021 8 33.393 6.601 11.946 – 51.940 Demonstrações dos Fluxos de Caixa (Método Indireto) para os 

Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de reais)

31.12.2021 31.12.2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes dos tributos (3.428) 25.200
Conciliação do resultado com o caixa gerado nas operações:
 Depreciação e amortização 3.019 3.004
 Outros (774) 31
Resultado antes dos tributos ajustado (1.183) 28.235
(Aumento) redução nos ativos
 Contas a receber de clientes 7.474 (6.670)
 Outros ativos (2.135) (529)
Aumento (redução) nos passivos
 Fornecedores 11 52
 Adiantamentos de clientes 13.552 –
 Outros passivos 78 135
Caixa gerado pelas operações 17.797 21.223
 Pagamento de imposto de renda e 
  contribuição social (264) (299)
Caixa líquido gerado pelas atividades 
 operacionais 17.533 20.924
Atividades de investimento
 Aplicação no imobilizado (182) (799)
Caixa líquido das atividades de investimento (182) (799)
Atividades de financiamento
 Dividendos pagos – (15.049)
Caixa líquido das atividades de financiamento – (15.049)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 17.351 5.076
Conciliação do caixa e equivalentes de caixa
 Saldo inicial 13.772 8.696
 Saldo final 31.123 13.772
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 17.351 5.076
Transações que não envolvem o caixa e equivalentes de caixa
Compensação de imposto de renda e 
 contribuição social 226 652

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 31 de Dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de forma diferente)

Nota 1 - Contexto Operacional: A Hidropower Energia S.A. (“Hidropower” 
ou “Companhia”), com sede no município de Rondonópolis, estado de 
Mato Grosso (MT), foi constituída em 20.08.2002, com o objetivo e propó-
sito específico de implantação e exploração comercial da PCH José Gela-
zio da Rocha, localizada no Rio Ponte de Pedra, nos termos da Autorização 
da Aneel. A Companhia não tem empregados e os seus administradores 
renunciaram ao direito de receber qualquer remuneração. A administração 
da Companhia é conduzida pela controladora indireta, ENGIE Brasil Ener-
gia S.A. (“ENGIE”), que cobra pela prestação de serviços e solicita reem-
bolso das despesas incorridas com pessoal diretamente dedicado às ativi-
dades da usina. Os anos de 2020 e 2021 foram marcados pelos efeitos da 
pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, que im-
pactou, e continua impactando, a economia mundial. Em decorrência disto, 
foram tomadas medidas restritivas no sentido de determinar o distancia-
mento social e o fechamento de estabelecimentos comerciais, além da 
paralisação da indústria. As restrições impostas pelo isolamento social 
trouxeram efeitos importantes na atividade de diversos setores, na renda 
das famílias e nos investimentos no país. Na medida em que a situação da 
pandemia foi melhorando e, com isso, as restrições às atividades econômi-
cas gradativamente reduzidas, houve evolução em diferentes regiões e 
segmentos de negócios. Em 2021 e 2020, a Companhia não apurou im-
pactos significativos decorrentes da pandemia em suas demonstrações 
contábeis. Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: As 
demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas 
com base na continuidade operacional e em conformidade com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), sendo utilizado o custo histórico 
como base de valor, exceto quando indicado de outra forma, e o real como 
moeda funcional. Essas demonstrações contábeis evidenciam todas as 
informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente 
elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na 
sua gestão. As demonstrações contábeis ora apresentadas foram aprova-
das pela Diretoria Executiva em 25.04.2022. Nota 3 - Sumário das Princi-
pais Práticas Contábeis: a) Instrumentos financeiros: a.1) Caixa e 
equivalentes de caixa: São compostos pelos numerários em espécie, 
depósitos bancários à vista e aplicações financeiras com liquidez imediata 
e sem risco significativo de mudança de valor. Tais aplicações financeiras 
são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de curto prazo, 
sendo mensuradas ao valor justo na data das demonstrações contábeis. 
As variações dos valores justos são registradas no resultado quando aufe-
ridas. a.2) Contas a receber de clientes: São reconhecidas quando o re-
cebimento do valor da contraprestação seja incondicional, ou seja, se fizer 
necessário apenas o transcorrer do tempo para sua ocorrência. São regis-
tradas inicialmente pelo valor justo da contraprestação a ser recebida e, 
posteriormente, mensuradas pelo custo amortizado. b) Imobilizado: Os 
ativos que compõem o imobilizado estão registrados ao custo de aquisição 
ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear com base nas 
taxas anuais estabelecidas pela Aneel, as quais são praticadas pelas em-
presas do setor elétrico brasileiro e representam a vida útil estimada dos 
bens. Os investimentos iniciais nos ativos de geração são depreciados com 
base nas vidas úteis definidas pela Aneel, limitadas ao prazo de autoriza-
ção da usina. As taxas médias anuais de depreciação dos ativos da Com-
panhia, considerando a mencionada limitação da vida útil, estão demons-
tradas na Nota 6 - Imobilizado. c) Avaliação do valor de recuperação do 
imobilizado - Impairment: A Companhia avalia, no mínimo anualmente, 
os bens do ativo imobilizado com a finalidade de identificar evidências que 
possam levar a perdas de valores não recuperáveis das respectivas unida-
des geradoras de caixa, ou ainda, quando eventos ou alterações significa-
tivas indicarem que os seus valores contábeis possam não ser recuperá-
veis. Se identificado que o valor contábil do ativo excede o seu valor 
recuperável, essa provisão para perda (impairment) é reconhecida no re-
sultado do exercício. d) Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes: Os demais ativos são registrados ao custo de aquisição. As 
demais obrigações são registradas pelos valores conhecidos ou calculá-
veis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes juros e variações 
monetárias incorridos. e) Reconhecimento da receita de venda de ener-
gia: A receita é mensurada com base na contraprestação precificada no 
contrato com o cliente, pelo valor justo da contrapartida recebida ou a rece-
ber, deduzida dos tributos incidentes sobre ela. A receita é reconhecida 
conforme os contratos firmados, cuja obrigação de desempenho é atendida 
mensalmente, dado que o cliente, simultaneamente, recebe e consome os 
benefícios fornecidos pela Companhia, consequentemente, o valor da con-
traprestação reflete o valor justo a receber no momento em que a energia 
é efetivamente entregue ao cliente. f) Imposto de renda e contribuição 
social: O imposto de renda e a contribuição social são calculados pelo lu-
cro presumido de acordo com as bases tributárias, considerando as nor-
mas e as alíquotas vigentes na data da apresentação das demonstrações 
contábeis. g) Aplicação de julgamentos e práticas contábeis críticas: 
Na elaboração das demonstrações contábeis é necessário que a Adminis-
tração da Companhia se baseie em estimativas para o registro de certas 
transações que afetam seus ativos, passivos, receitas e despesas, bem 
como a divulgação de informações em suas demonstrações contábeis. 
Para apurar essas estimativas, a Administração utiliza as melhores infor-
mações disponíveis na data da preparação das demonstrações contábeis, 
além da experiência de eventos passados e/ou correntes, considerando 
ainda pressupostos relativos a eventos futuros. As demonstrações contá-
beis incluem, portanto, estimativas relativas: (i) à vida útil do imobilizado; e 
ao (ii) ao teste de redução ao valor recuperável dos ativos de longa dura-
ção. h) Novas normas, alterações e interpretações: O Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis (CPC) emitiu revisões às normas existentes, 
aplicáveis a partir de 01.01.2021. A relação destas revisões aplicáveis e 
adotadas pela Companhia e respectivos impactos é apresentada a seguir:

Revisão e Normas 
impactadas

Data de  
aprovação  

(Brasil)
Aplicável  

a partir de
Impactos  
contábeis

Revisão de Pronuncia-
mentos Técnicos n° 17
Pronunciamentos Técni-
cos CPC 06 (R2) - Arren-
damentos, CPC 40 (R1) 
- Instrumentos financei-
ros: evidenciação e  
CPC 48 - Instrumentos 
financeiros. 11.02.2021 01.01.2021

Sem 
impactos 

relevantes
Revisão de Pronuncia-
mentos Técnicos n° 18
Pronunciamentos Técni-
cos CPC 06 (R2) - Arren-
damentos - Benefícios 
relacionados à Covid-19 
concedidos para arrendatá-
rios em contratos de arren-
damento - prorrogação. 11.06.2021

Vigência 
estabelecida pelos 

órgãos reguladores 
que o aprovarem.

Sem 
impactos 

relevantes
i) Novas normas, alterações e interpretações ainda não vigentes: A 
partir de 01.01.2022, estarão vigentes os seguintes pronunciamentos, os 
quais não foram adotados antecipadamente pela Companhia:

Revisão e Normas 
impactadas

Data de  
aprovação  

(Brasil)/ 
Status

Aplicável  
a partir de

Impactos  
contábeis

Revisão de Pronuncia-
mentos Técnicos n° 19
CPC 25 - Provisões, pas-
sivos contingentes e ati-
vos contingentes, CPC 
27 - Ativo imobilizado, 
CPC 37 (R1) - Adoção 
inicial das normas inter-
nacionais de contabilida-
de e CPC 48 - Instrumen-
tos financeiros. 01.10.2021 01.01.2022

Sem 
impactos 

relevantes
Pronunciamento 
 Técnico CPC n° 50
Este Pronunciamento 
vem substituir a norma 
atualmente vigente sobre 
Contratos de seguro 
(CPC 11). 07.05.2021 01.01.2023

Não 
aplicável à 

Companhia
Nota 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa:

31.12.2021 31.12.2020
Caixa e depósitos bancários à vista 73 64
Fundo de Investimento Exclusivo de Renda Fixa 31.050 13.708

31.123 13.772
A Companhia é participante do Fundo de Investimento Exclusivo de Renda 
Fixa de sua controladora indireta, ENGIE, concentrando suas aplicações 
financeiras neste fundo. As operações realizadas pelo fundo possuem liqui-
dez imediata, são remuneradas pela Selic e estão lastreadas em títulos 
públicos federais. A rentabilidade média do fundo nos anos de 2021 e 2020 
foi de cerca de 99,0% e 98,7% do CDI (taxa referencial dos Certificados de 
Depósitos Interbancários), respectivamente. Nota 5 - Contas a Receber 
de Clientes: Referem-se a valores vincendos a receber da Eletrobras pela 
venda da totalidade da sua energia assegurada por meio do Proinfa. Os 
valores faturados mensalmente são recebidos em parcelas iguais em 20, 
30 e 40 dias após o mês de competência do faturamento. De acordo com 
os termos do contrato com a Eletrobras, o faturamento mensal de energia 
é composto por duas parcelas: (i) relativa à energia contratada, cuja base é 
a energia assegurada da Usina; e (ii) referente ao ajuste financeiro, que 
corresponde à diferença entre a energia contratada e a efetivamente gera-
da pela Usina. Este ajuste financeiro é apurado ao final de cada ano e 
compensado com o faturamento mensal correspondente ao ano seguinte, 
na proporção de 1/12 avos por mês. Em 2021, o resultado da Companhia 
foi negativamente impactado em função do déficit de geração hidrelétrica 
do sistema elétrico interligado em relação à energia alocada pelos agentes 
(Mecanismo de Redução de Garantia Física - GSF), enquanto em 2020 
houve impacto positivo em decorrência de superavit. O montante de  
R$ 13.552, apresentado no passivo circulante da Companhia em 
31.12.2021, corresponde ao valor a ser devolvido no ano subsequente. 
Nota 6 - Imobilizado: a) Composição:

31.12.2021 31.12.2020
Taxa  

média de  
depre- 
ciação Custo

Depre- 
ciação  

acumu- 
lada

Valor  
líquido

Valor  
líquido

Em serviço
Máquinas e 
 equipamentos 3,9% 35.209 (17.897) 17.312 18.509
Reservatórios, 
 barragens e adutoras 3,9% 36.629 (20.910) 15.719 17.133
Edificações e 
 benfeitorias 3,8% 5.328 (2.979) 2.349 2.554
Outros 6,3% 63 (29) 34 36

77.229 (41.815) 35.414 38.232
Em curso 252 – 252 256

77.481 (41.815) 35.666 38.488
O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável analisado periodicamente, 
sendo que em 31.12.2021 a Administração da Companhia avalia que não 
há indicadores que resultem na necessidade de constituição de provisão 
para redução ao valor recuperável de ativos. Em 31.12.2021, a Companhia 
detinha R$ 149 (R$ 25 em 31.12.2020 de saldos de ativos totalmente de-
preciados. b) Mutação do ativo imobilizado:

Má- 
quinas e  
equipa- 
mentos

Reser- 
vatórios,  

barragens  
e adutoras

Edifi- 
cações  

e benfei- 
torias

Ou- 
tros

Em  
curso Total

Saldos em
 31.12.2019 19.332 18.547 2.759 27 15 40.680
Ingressos – – – – 799 799
Transferências 548 – – 10 (558) –
Depreciação (1.371) (1.414) (205) (1) – (2.991)
Saldos em 
 31.12.2020 18.509 17.133 2.554 36 256 38.488
Ingressos – – – – 182 182
Transferências 187 – (1) – (186) –
Depreciação (1.384) (1.414) (204) (2) – (3.004)
Saldos em 
 31.12.2021 17.312 15.719 2.349 34 252 35.666
c) Autorização do órgão regulador: A Companhia é detentora da autori-
zação para exploração da PCH José Gelazio pelo prazo de 30 anos, a 
contar da data de 19.12.2002, podendo ser prorrogada a critério da Aneel. 
d) Depreciação dos ativos que integram o Projeto Original da Usina: A 
Companhia, com base exclusivamente na interpretação da Lei n° 8.987/95 
e do Decreto n° 2.003/96, considera que não há total certeza quanto à in-
denização pelo Poder Concedente, ao final do prazo da autorização, do 
valor residual dos bens que integram o Projeto Original. Desta forma, a 
Companhia deprecia os seus ativos de acordo com as taxas determinadas 
pela Aneel, limitada ao prazo da autorização, embora a legislação e a Re-
solução Autorizativa prevejam a possibilidade de renovação da mesma. 
Nota 7 - Gerenciamento de Risco e Instrumentos Financeiros: A Com-
panhia, para conduzir com mais eficiência o processo de avaliação de ris-
cos dos seus negócios, segue integralmente as regras do Fórum de Geren-
ciamento de Riscos da ENGIE Brasil Energia S.A., sua controladora 
indireta. Os negócios da Companhia, as condições financeiras e os resul-
tados das operações podem ser afetados de forma adversa por qualquer 
um destes fatores de risco: a) Risco de crédito: As transações relevantes 
para os negócios da Companhia em que há exposição ao risco de crédito 
são as aplicações financeiras. O histórico de perdas na Companhia em 
decorrência de dificuldade apresentada por bancos em honrar os seus 
compromissos é praticamente nulo. Nas operações relacionadas à venda 
de energia, os créditos de todos os clientes são revisados anualmente e 
não há histórico de perdas por inadimplência relevante nas operações da 
Companhia. Adicionalmente, sua controladora ENGIE realiza análise de 
crédito de todos os clientes, de acordo com sua Política de Crédito. 

A  Companhia segue integralmente as regras desta Política de Crédito. Nas 
operações de aplicação no mercado financeiro, os recursos disponíveis da 
Companhia são alocados em um Fundo de Investimento Exclusivo de 
Renda Fixa, o qual tem como política a alocação de seu patrimônio em 
ativos de baixíssimo risco. Em 31.12.2021, esse fundo possuía 100% de 
sua carteira em ativos com risco de crédito do Governo Brasileiro, todos 
com liquidez diária. De acordo com o planejamento financeiro da Compa-
nhia, os recursos desse fundo serão utilizados no curto prazo, reduzindo 
substancialmente o risco de quaisquer efeitos significativos nos seus rendi-
mentos, em decorrência de eventual redução da taxa básica de juros da 
economia brasileira. b) Risco de liquidez: A Companhia, para assegurar a 
capacidade dos pagamentos de suas obrigações, utiliza uma política de 
caixa mínimo, revisada anualmente com base nas projeções de caixa e 
monitorada mensalmente. A gestão de aplicações financeiras tem foco em 
instrumentos de curtíssimo prazo, prioritariamente com vencimentos diá-
rios, de modo a promover máxima liquidez e fazer frente aos desembolsos. 
O caráter gerador de caixa da Companhia e a pouca volatilidade nos rece-
bimentos e nas obrigações de pagamentos ao longo dos meses do ano, 
garantem à Companhia estabilidade nos seus fluxos, reduzindo seu risco 
de liquidez. c) Categoria dos instrumentos financeiros:

31.12.2021 31.12.2020
Ativos financeiros
 Valor justo por meio do resultado
  Aplicações financeiras 31.050 13.708
 Custo amortizado
  Caixa e depósitos bancários à vista 73 64
  Contas a receber de clientes 3.777 11.251

34.900 25.023
Passivos financeiros
 Custo amortizado
  Fornecedores 211 200

211 200
As aplicações financeiras estão avaliadas pelos preços cotados em merca-
do ativo (Nível 1). Nota 8 - Patrimônio Líquido: a) Capital social: O capi-
tal social da Companhia, em 31.12.2021 e 31.12.2020, era de R$ 33.393, 
representado por 33.429.529 ações ordinárias, todas nominativas e sem 
valor nominal, das quais 33.429.528 pertencentes à ENGIE Brasil Energias 
Complementares Participações Ltda. (“ECP”) e 1 de propriedade da 
ENGIE Brasil Energia S.A. b) Reservas de lucros: A composição das  
reservas de lucros é demonstrada a seguir: 31.12.2021 31.12.2020
Reserva legal 6.601 6.601
Reserva de retenção de lucros 11.946 16.472

18.547 23.073
b.1) Reserva legal: Do lucro líquido do exercício, 5% são aplicados, antes 
de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não 
excederá a 20% do capital social da Companhia. A referida reserva tem a 
finalidade de assegurar a integridade do capital social e somente poderá 
ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital social.  
b.2) Reserva de retenção de lucros: Os dividendos mínimos obrigatórios 
correspondem a 28% do lucro líquido ajustado. Em 2021, a Companhia 
absorveu parte da reserva de retenção de lucros com o prejuízo gerado no 
exercício. Nota 9 - Conciliação da Receita Operacional Líquida: A tabe-
la a seguir apresenta a conciliação entre a receita operacional bruta e a 
receita operacional líquida apresentada nas demonstrações dos resulta-
dos.

2021 2020
Receita Operacional Bruta
Suprimento de energia elétrica 649 32.315
Deduções da Receita Operacional
PIS e Cofins (24) (1.180)
Receita Operacional Líquida 625 31.135
Nota 10 - Compromissos de Longo Prazo: A Companhia possui os se-
guintes compromissos de longo prazo considerados relevantes: a) Venda 
de energia: A Hidropower possui a sua energia contratada com a Eletro-
bras - Proinfa, até 2027. Em 31.12.2021, o valor das receitas líquidas futu-
ras provenientes destes contratos totalizava R$ 152.632. b) Contrato de 
Uso do Sistema de Distribuição (CUSD): A Companhia mantém contrato 
com a Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. (Cemat) para o uso do sis-
tema de distribuição, com vigência até a data de extinção da autorização ou 
de extinção da empresa transmissora, o que ocorrer primeiro. Em 
31.12.2021, o valor das obrigações futuras provenientes destes contratos 
totalizava R$ 11.574 (R$ 10.860 em 31.12.2020). Nota 11 - Transações 
com Partes Relacionadas: A Companhia mantém contrato com a sua 
controladora indireta ENGIE, com início em 01.01.2019 e prazo de duração 
de quatro anos, cujo objeto é a prestação de serviços administrativos e fi-
nanceiros. Os valores contratados são reajustados anualmente pela varia-
ção do Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC). Nota 12 - Segu-
ros: A Companhia é participante da apólice de seguro internacional de 
danos à propriedade e interrupção de negócios - Property Damaged Busi-
ness Interruption (PDBI) do programa de seguros do Grupo ENGIE. A vi-
gência do seguro é até 31.05.2022 e o valor de cobertura é de R$ 141.590 
relativa a danos materiais e R$ 17.442 relativa a lucros cessantes.
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WAVE - NOVAS CORRENTES NAS 
ARTES GRÁFICAS JAPONESAS

HENRIQUE ARTUNI
Da Folhapress – São Paulo

Olhos e seios grandes, 
uma expressão de dúvida 
e leve sofrimento, uniforme 
apertado. Tudo na protago-
nista do vídeo “Powder”, 
do grupo de animadores 
AC-bu, parece apontar 
para um estereótipo que 
povoa os quadrinhos ja-
poneses —que até têm um 
termo próprio, o “ecchi”, 
para falar dessas insinua-
ções eróticas.

Mas demora pouco para 
percebemos que algo está 
fora do lugar. A garota dá 
uma volta e então vemos 
que todos desenhos estão 
desalinhados, em planos 
3D diferentes, fazendo dela 
um amontoado de clichês. 
Tampouco há calcinhas à 
mostra, mas toda uma jor-
nada surrealista para que 
essa moça, uma secretária, 
peça demissão.

Essa animação passa 
em uma pequena TV na 
Japan House, junto a duas 
outras, ao lado do início da 
exposição “Wave – Novas 
Correntes nas Artes Gráfi-
cas Japonesas”, que vai até 
1º de maio.

De certa forma, o traba-
lho não é a grande estrela 
da mostra que reúne 55 
ilustradores e artistas grá-
ficos japoneses de diversas 
gerações. Mesmo assim, 
quem for mergulhar nas 
obras, pode prestar atenção 
na curta obra de AC-bu 
para sentir como a arte grá-
fica japonesa desconstrói 
os mangás e animes, e vai 
além desse estilo.

“Nosso objetivo prin-
cipal não é mostrar o pas-
sado ou a história”, diz 
Kintaro Takahashi, um 
dos curadores da expo-
sição e que também leva 
a pintura “April Girl”, de 
sua autoria, para a mostra. 
“Compomos a exposição 
com artistas que têm po-
der de influenciar o agora 
e o futuro. A faixa etária 
dos participantes é de 20 
a 80 anos. Além disso, 
a carreira, expressão ou 
forma de atuação de cada 
um são muito distintos”, 
conta.

J á  c o m  a  o b r a  d e 
Takahashi vemos algo bem 
distinto do usal, com um 
retrato de poucas pincela-
das em preto e vermelho 
—o que ele define como 
uma busca pelas ideia de 
“shadatsu” (sem excesso, 
sem pretensão desneces-
sária)” e “iki” (elegante, 
refinado).

Mas não é preciso ir 
além da primeira parede 
da exposição, dividida em 
salas coloridas, para ver 
essa abundância de con-
trastes, quando vamos de 
uma capa de livro infantil 
com uma família de pan-
das feita pela dupla Tupera 
Tupera para a pop art deli-
rante de Keiichi Tanaami.

Esse último aliás, é um 
dos veteranos do ramo, já 
com 85 anos, fortemente 
influenciado por Andy 
Warhol, e seus três quadros 
em exposição misturam 
ilustrações de livros do 
pós-guerra, glitter e ana-
morfoses dignas do alemão 
Hans Holbein, o Jovem.

Os trabalhos fazem par-
te de uma seleção itine-
rante que rodará as Japan 
Houses de São Paulo, Lon-
dres e Los Angeles, feita a 
partir da “Wave” realizada 
em Tóquio desde 2018, que 
chegou a reunir mais de 
200 artistas.

E apesar de Takahashi 
afirmar que não há um fio 
condutor temático para os 
trabalhos, a maioria das 
obras cruza referências 
orientais e ocidentais, de 
forma a sugerir um descon-
forto por vias inusitadas.

Nisso, convivem qua-
dros como “Cinco Tons”, 
de Keiji Ito, que mostra 
uma paisagem calma com 

uma montanha de gelatina 
verde ao fundo, desenhos 
fotorrealistas como os de 
Mayu Yukishita (a mais 
jovem da mostra, com 27 
anos) e Harumi Yamagu-
chi (outra veterana, com 
81) até as piscinas e praias 
sem vestígios humanos de 
Hiroshi Nigai.

Mas as colegiais de mi-
nissaia não ficam fora da 
salada. Yuji Moriguchi faz 
questão de destacá-las no 
díptico “A-Un” —em que 
as garotas montam estátuas 
“komainu”, os mitológicos 
leões que guardam os tem-
plos budistas japoneses— e 
no painel “A Final”, que 
ocupa toda uma parede, 
com uma gangue de meni-
nas armadas até os dentes.

E o que falar do “neo-
mangá” de Yuichi Yokoya-
ma, com um traço simpló-
rio, que leva os painéis e 
onomatopeias dos quadri-
nhos em “busca do tempo 
e do espaço”?

“Na área da ilustração, 
surgiram vários artistas ta-
lentosos na década de 1980 
e 1990, coincidindo com o 
período da bolha econômi-
ca do Japão, gerando uma 
grande onda no mundo da 
ilustração”, explica Hiro 
Sugiyama, o outro curador 
da mostra, refletindo sobre 
a influência dos clichês dos 
mangás na seleção.

“Até então, o mercado de 
arte era quase que inexisten-
te no Japão, e isso fez com 
que a ilustração se desen-
volvesse de forma singular 
no país, construindo uma 
cultura em que os desenhos 
são muito próximos às ex-
pressões artísticas”.

Em paralelo, para quem 
quer saber mais das raízes 
dos mangás, o mercado 
brasileiro também tem di-
versificado suas publica-
ções para além dos títulos 
de massa. Vide a chegada 
de HQs como “Hokusai”, 
de Shotaro Ishinomori (ed. 
Pipoca e Nanquim) —uma 
biografia do pintor de famo-
sos “ukiyo-e” no século 19, 
como o clássico “A Grande 
Onda de Kanagawa”—, 
e o monumental “Vida à 
Deriva”, de Yoshihiro Tat-
sumi (ed. Veneta) —sobre as 
transformações do gênero 
no pós-guerra.

Do balaio das HQs, a 
exposição ainda traz o “he-
ta-uma” —estilo que se de-
fine como “mal desenhado, 
mas bem concebido”— dos 
quadrinhos underground 
japoneses, representados 
por Teruhiko Yumura, 
com desenhos que mais 
parecem rascunhos com 
canetinha bem-humora-
dos, e Suzy Amakane, que 
coloca uma morsa numa 
biblioteca.

Destaque também para 
as divertidas releituras da 
Mona Lisa assinadas por 
AC-bu (que em vez de uma 
mulher traz um golfinho na 
pose clássica) e Yu Nagaba 
(em traços minimalistas 
num bloco de notas de 
hotel).

E em meio a figuras fol-
clóricas, dinossauros futu-
ristas e pinturas abstratas, 
o percurso termina numa 
sugestão melancólica da 
jovem Jenny Kaori, de 35 
anos, com o ultracolorido 
“A Vida É Boa”. Os fãs de 
mangá logo devem identi-
ficar o cetro de uma certa 
garota mágica, ou as esferas 
de “Dragon Ball”. Mas estes 
são apenas alguns itens so-
bre o qual está uma menina 
desmaiada, com um bolo de 
dinheiro na mão, sufocada 
pelas tensões do capitalis-
mo tardio. Talvez nem os 
mangás sejam só aquilo que 
parecem ser.

Entenda como o Japão não é só mangás 
e animes quando se fala em arte gráfica

ARTE  Mostra na Japan House destaca obras de diferentes gerações 
e estilos, mas colegiais de minissaias não ficam de fora
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