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POLÍTICA

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso de Adjudicação e Homologação. 
A Prefeitura Municipal de Alcântaras, através da Comissão de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados, a Adjudicação e Homologação da Tomada de Preços N.º 
0601.01/2022, que tem como objeto a pavimentação asfáltica (CBUQ) DO Sítio Santa Barbara do 
Município de Alcântaras-CE, de acordo com o Plano de Trabalho 107078-24, através de recurso de 
Emenda Especial do Ministério do Desenvolvimento Regional. Licitação Adjudicada e Homologada 
em favor de: F.J. de Matos- ME , inscrita no CNPJ sob o n.º 20.160.697/0001-75, no valor global de 
R$ 293.351,98 (Duzentos e Noventa e Três mil, Trezentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Oito 
centavos). Alcântaras-CE, 11 de Abril de 2022. Charllys Alcântara Soares - Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Aviso do Julgamento da Habilitação – Concorrência Pública N° 24.01.01/2022-08/CP. Objeto: contratação de pessoa jurídica para 
executar obra de pavimentação em pedra tosca em diversas localidades do Município de Amontada, conforme Convênio Nº 116/2021 - Superintendência de Obras Públicas - SOP-CE – Governo do 
Estado. A Comissão de Licitação do Município de Amontada torna público o resultado da documentação de habilitação, sendo observado pela Comissão de Licitação o que se segue, que as 
empresas que atenderam a todas as exigencias editalicias, portanto habilitadas, foram as seguintes: Consjaf Construtora de Açudagem LTDA, CNPJ (MF) 01.795.971/0001-38, Apla Comercio, 
Serviços, Projetos e Construções EIRELI, CNPJ (MF) 24.614.233/0001-42, Apolo Serviços EIRELI-ME, CNPJ (MF) 13.766.379/0001-97, AB2 Engenharia Industria Comercio e Serviço EIRELI, 
CNPJ (MF)18.777.967/0001-40, Millenium Serviços EIRELI, CNPJ (MF) 11.952.190/0001-63, Dinamic Serviços EIRELI, CNPJ (MF) 11.129.714/0001-10, FJ Construtora EIRELI, CNPJ (MF) 
11.049.189/0001-23, Prime Empreendimentos Incorporadora e Serviços LTDA, CNPJ (MF) 13.997.118/0001-88,  FCS Construções e Serviços LTDA, CNPJ (MF) 08.578.564/0001-18, DTC 
Construções e Serviços EIRELI, CNPJ (NF) 13.640.830/0001-25, AOS Construções LTDA, CNPJ (MF) 40.001.303/0001-43, Virgilllio e Jacira Construçõesltda, CNPJ (MF) 01.992.393/0001-20, 
Mendes Junior Serviços e Locações, CNPJ (MF) 20.915.247//0001-45, Real Serviços EIRELI EPP, CNPJ (MF) 37.452.665/0001-46, Sertão Construções Serviçoss e Locações LTDA ME, CNPJ 
(MF) 21.181.254/0001-23, Construtora Impacto Comercio e Serviços EIRELI ME, CNPJ (MF) 00.611.8680001-28,   FJ2 Construções EIRELI, CNPPJ (MF)  20.138.377/0001-19, Construtora Smart 
EIRELI, CNPJ (MF) 23.078.596/0001-48, WR Construções e Locações EIRELI EPP, CNPJ (MF)06.050.417//0001-45, Constran Construções e Aluguel  de Maquinas LTDA, CNPJ (MF) 
72.432.727/0001-59, ARN CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ (MF) 11.477.070/0001-51, Memp Construções LTDA, CNPJ (MF) 06.938.660/0001-02,  Ferreira Construtora LTDA, CNPJ (MF) 
28.149.744/0001-91, NOVA Construções e Incorporações  e Locações EIRELI ME, CNPJ (MF) 03.565.704./0001-08, MV&R Locações e Construção EIRELI, CNPJ (MF)19.732.774/0001-35, 
Confaht Construtora Holanda LTDA, CNPJ (MF) 07.501.407/0001-41, JP Serviços e Locações LTDA (RAYO) CNPJ (MF) 29.421.445/0001-27, R7 Serviços e Construções EIRELI, CNPJ (MF) 
22.791.178/0001-30, Pilatro Construção e Serviços EIRELI, CNPJ (MF) 27.906.365/0001-36, AJ Construtora e Trransporte EIRELI, CNPJ (MF) 74.022.229/0001-63, Brita Engenharia e Imoveis 
EIRELI ME, CNPJ (MF) 24.042.976/0001-95, BV Boa Vista Construções  EIRELI, CNPJ (MF) 74.066.960/0001-90, Construtora Neves Nogueira LTDA ME, CNPJ (MF) 41.388.083/0001-15, Padre 
Cicero Construções e Serviços EIRELI, CNPJ (MF) 69.375.226/0001-09, RG2 Terra Planagem LTDA, CNPJ (MF) 10.417.584/0001-59,   RA Construtora EIRELI, CNPJ (MF) 13.772.961/0001-66, 
Eletrocampo Serviços e Construções LTDA, CNPJ (MF) 63.551.378/0001-01, Construtora Santa Beatriz LTDA, CNPJ (MF) 11.962.967/0001-70, FR Arcanjo Matos LTDA, CNPJ (MF) 
20.997.758/0001-53, LC Projetos e Construções LTDA, CNPJ (MF) 13.557.613/0001-76, Clezinaldo Saraiva de Almeida Construções, CNPJ (MF) 22.575.652/0001-97, Prime Construções e 
Locações EIRELI, CNPJ (MF) 19.967.758/0001-21, Limpax Construções E Serviços & Serviços LTDA, CNPJ (MF) 07.270.402/0001-55, LS Serviços de Construções EIRELI, CNPJ (MF) 
21.541.555/0001-10,  Construtora Icone EIRELI, CNPJ (MF) 10.588.971/0001-58,    Incorporadora e Construtora Nordeste LTDA, CNPJ (MF) 37.012.736/0001-90, Ellus Serviços LTDA, CNPJ 
(MF) 26.723.179/0001-07, Savires Iluminação Construções EIRELI, CNPJ (MF) 22.346.772/0001-12, Aguia Construções e Incorporações LTDA, CNPJ (MF), 12.049.385/0001-60, Eco Tec 
Construções e Serviços EIRELI, CNPJ (MF), 39.925.178/0001-89, VK Construções e Empreendimentos LTDA, CNPJ (MF) 09.042.893/0001-02,  Construtora e Serviços JRS EIRELI, CNPJ (MF) 
38.042.979/0001-33, ML Empreendimentos Assessoria e Serviços EIRELI, CNPJ (MF) 29.326.036/0001-41, Ramilos Construções EIRELI, CNPJ (MF) 09.060.561/0001-50, Rcon Construções e 
Serviços EIRELI-ME, CNPJ(MF)10.902.334/0001-04, Pro Limpeza Serviços e Construções EIRELI, CNPJ (MF) 11.012.912/0001-08, Seg-Norte Construções e Serviços EIRELI, CNPJ (MF) 
30.412.053/0001-80, Juaçaba Construções Locação e Serviços LTDA, CNPJ (MF) 10.898.924/0001-00, Delmar Construções EIRELI, CNPJ (MF) 17.803.489/0001-32, Cenpel Centro Norte 
Projetos e Empreendimentos LTDA, CNPJ (MF) 05.502.041/0001-08, Master Serviços e Construções EIRELI, CNPJ (MF) 26.991.913/0001-00, RSM Pessoa EIRELI, CNPJ (MF) 33.159.524/0001-
89, Deltacon Construção e Locação e Emgenharia EIRELI, CNPJ (MF)  07.699.728/0001-00, HM de Vasconcelos Serviços EIRELI, CNPJ (MF) 22.156.360/0001-10, portanto, habilitadas. 
Enquanto que as empresas seguintes foram inabilitadas: Araujo Construções e Locações EIRELI, em razão de apresentar o documento previsto na cláusula 4.2.3.3 vencida para o processo. Fica 
designada a data da sessão de abertura e julgamento das propostas de preços, para o dia 04 de maio de 2022, às 09h:30min, na sede da CPL de Amontada, salvo em caso de recurso apresentado. 
Informa, ainda, que o prazo para eventual interposição de recurso começa a contar, a partir da data da publicação do resultado da habilitação, conforme reza o Art. 109, I, "a", da Lei n° 8.666/93. 
Amontada-Ce, 20 de abril de 2022. Nara Lucia Silveira de Pinho - Presidente da CPL de Amontada/CE.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Quixadá – Aviso de Julgamento da Impugnação - 
Modalidade: Tomada de Preços Nº TP-007/2021-CMQ. Objeto: contratação de empresa 
especializada para instalação de uma planta de geração solar fotovoltaica no prédio da Câmara 
Municipal de Quixadá conforme projeto básico em anexo. Tipo: menor preço. A Comissão 
Permanente de Licitação, comunica aos interessados que a impugnação interposta pela 
empresa Coesa Locações e Serviços EIRELI, CNPJ nº 26.947.586/0001-90, foi indeferida com 
fulcro no parecer técnico e análise da legislação. Entretanto objetivando garantir a 
competitividade e a ampla concorrência, fica marcado para o dia 11 de maio de 2022, às 11:00 
horas, na sala da Comissão de Licitação, o recebimento dos envelopes de habilitação e 
propostas comerciais. Maiores informações através do fone (88) 3412-0442 das 08:00 às 11:30 
horas. À Comissão.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Itapajé - Resultado da Proposta de Preços – Tomada 
de Preços Nº 2022.03.14.01CMI. A Câmara Municipal de Itapajé, por meio da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público o resultado do julgamento das proposta de preços do Edital 
de Tomada de Preços nº 2022.03.14.01CMI. Objeto: Contratação de prestação de serviços de 
consultoria na área de contratações públicas. Resultado de Classificação: 1 – MG Consultoria 
Técnica EIRELI; 2 - R & A Assessoria Contábil, Serviços e Informática S/S LTDA. Sendo a empresa 
MG Consultoria Técnica EIRELI, declarada vencedora da presente Tomada de Preços supracitada. 
Fica aberto o prazo recursal, previsto no art. 109, inciso I, alínea "b" da Lei 8.666/93. Itapajé/CE, 25 
de abril de 2022. A Presidência da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Resultado de Julgamento das 
Propostas - Concorrência Pública Nº 05.001/2022. A Prefeitura Municipal de Eusébio, CE, por 
meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado de julgamento das 
propostas de preços da Concorrência Pública nº 05.001/2022, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para a execução das obras de pavimentação betuminosa em diversas 
vias no Município de Eusébio/CE, com o seguinte resultado: Classificar as seguintes empresas: 
Copa Engenharia LTDA – CNPJ Nº 02.200.917/0001-65; Quatro I Construções LTDA – CNPJ Nº 
18.020.126/0001-93; CONSTRAM – Construções e Aluguel de Maquinas LTDA – CNPJ Nº 
72.432.727/0001-59. Desclassificar as seguintes empresas: Construtora Impacto Comercio e 
Serviços EIRELI – CNPJ Nº 00.611.868/0001-28; CLPT Construtora EIRELI EPP – CNPJ Nº 
25.165.699/0001-70. Fica a partir desta publicação aberto o prazo recursal previsto na Alínea “a”, 
Inciso I, Art. 109, da Lei 8.666/93. O relatório de julgamento da Comissão encontra-se a 
disposição dos interessados na Sede da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Resultado de Julgamento das 

Propostas de Preços - Concorrência Pública Nº 06.002/2022. A Prefeitura Municipal de 

Eusébio - CE, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado de 

julgamento das propostas de preços da Concorrência Pública nº 06.002/2022, cujo objeto é a 

contratação de empresa para construção de escola 12 salas, um projeto FNDE, no Município de 

Eusébio-CE, com o seguinte resultado: classificar a seguinte empresa: 01 – VAP Construções 

LTDA CNPJ Nº 00.565.011/0001-19; Desclassificar as seguintes empresas: 02 – Construtora 

Impacto Comercio e Serviços EIRELI CNPJ Nº 00.611.868/0001-28; 03 – Dinâmica 

Empreendimentos e Soluções em Engenharia EIRELI CNPJ Nº 25.025.604/0001-13. Fica a partir 

desta publicação aberto o prazo recursal previsto na alínea “a”, Inciso I, Art. 109, da Lei nº 

8.666/93. O relatório de julgamento da Comissão encontra-se a disposição dos interessados na 

Sede da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Resultado de Julgamento da 

Habilitação - Concorrência Pública Nº 06.004/2022. A Prefeitura Municipal de Eusébio, CE, 

por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado de julgamento da 

habilitação da Concorrência Pública n.º 06.004/2022, cujo objeto é a contratação de empresa 

especializada para ampliação e reforma da EEIEF. Francisco Tavares de Abreu, no Município de 

Eusébio-CE, com o seguinte resultado: habilitar as seguintes empresas: 01 – Result 

Construções LTDA EIRELI – CNPJ Nº 32.697.604/0001-25; 03 – VAP Construções LTDA – 

CNPJ Nº 00.565.011/0001-19; 04 – Construtora Impacto Comércio e Serviços EIRELI – CNPJ 

Nº 00.611.868/0001-28. Inabilitar a seguinte empresa: 02 – Athos Construções LTDA – CNPJ Nº 

08.237.585/0001-70. Fica a partir desta publicação aberto o prazo recursal previsto na Alínea 

“a”, Inciso I, Art. 109, da Lei nº 8.666/93. O relatório de julgamento da Comissão encontra-se a 

disposição dos interessados na Sede da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Termo de Revogação – Pregão 
Eletrônico Nº 1301.01.03/2022PERP.  A Secretária de Saúde do Município de Itaitinga/CE, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente 
a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, resolve: Revogar por razões de interesse 
público, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93, Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 
1301.01.03/2022PERP. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos, para atender as necessidades das UBS, HMECA junto a Secretaria de Saúde 
do Município de Itaitinga. Itaitinga/CE, 15 de abril de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Tomada de Preços Nº 
2022.02.09.02-TP. A Presidente da Comissão de Licitação, comunica aos interessados a 
abertura do prazo para a apresentação de impugnação aos recursos administrativos 
apresentados pelas empresas nos autos do resultado de habilitação do edital de Tomada de 
Preços nº 2022.02.09.02-TP, tudo nos termos do art. 109, §3º da Lei nº 8.666/93. 
Jaguaruana/CE, 25 de abril de 2022. Teresa Layana Barreto Coelho.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente - Aviso de Julgamento de 
Habilitação. O Município de Novo Oriente, torna público o resultado do julgamento dos 
documentos de habilitação apresentados ao processo Tomada de Preços Nº 05.007/2022, cujo 
objeto versa sobre adequação de estradas vicinais no Município de Novo Oriente-CE, conforme 
PT 1081251-50. Habilitadas: 01 – Construtora Moraes LTDA-EPP; 02 – R Construcoes e Servicos 
EIRELI ME; 03 – Abrav Construções Serviços Eventos e Locações EIRELI; 04 – N.R Construcoes 
e Servicos EIRELI;  05 – F. J. de Matos Neto; 06 – WU Construcoes e Serviços EIRELI-EPP; 07 – 
CONJASF – Construtora de Açudagem LTDA; 08 – Medeiros Construcoes e Servicos LTDA; 09 – 
Fenix - Locacoes e Empreendimentos EIRELI; 10 – Copa Engenharia LTDA; 11 – G 7 Construções 
e Serviços EIRELI -EPP; e 12 – CENPEL - Centro Norte Projetos e Empreendimentos LTDA. 
Licitantes inabilitados: 13 – Energy Serviços EIRELI-EPP, por deixar de apresentar Qualificação 
técnica-operacional e Qualificação técnica-profissional, deixando de atender aos itens 4.2.4.2 e 
4.2.4.3 do edital. Fica aberto o prazo recursal nos termos do Art. 109, inc. I, “a” da Lei nº 8.666/93. 
O inteiro teor dessa decisão em ata, estará disponível no setor de licitações, nos dias úteis após 
esta publicação, no horário de atendimento ao público das 07:00h às 13:00h e ainda nos 
seguintes sítios eletrônicos: https://www.novooriente.ce.gov.br/licitacao.php 
<https://licitacoes.tce.ce.gov.br/>. Novo Oriente - Ceará, 25 de abril de 2022. Paulo Sergio 
Andrade Bonfim - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente - Aviso de Julgamento de 

Habilitação. O Município de Novo Oriente, torna público o resultado do julgamento dos 

documentos de habilitação apresentados ao processo Tomada de Preços Nº 05.010/2022, cujo 

objeto versa sobre construção de passagem molhada na localidade de Umbuzeiro no Município 

de Novo Oriente-CE, conforme Convênio nº 37/2022, Processo Nº 11301900/2021, MAPP: 

1217 - SOP. Licitantes habilitadas: 01 – IPN Construções e Serviços EIRELI; 02 – Rcanuto 

Engenharia EIRELI; 03 – Construtora Moraes LTDA-EPP; 04 – Abrav Construções Serviços 

Eventos e Locações EIRELI; 05 – M A Feitosa de Sousa LTDA; 06 – Sertão Construções 

Serviços e Locacoes LTDA; 07 – WU Construções e Serviços EIRELI; 08 – CONJASF – 

Construtora de Açudagem LTDA; 09 – Apla Comercio, Serviços, Projetos e Construções EIRELI; 

10 – R Construcoes e Servicos EIRELI ME; 11 – Construtora Vipon EIRELI; 12 – Medeiros 

Construcoes e Servicos LTDA; e 13 – M5 Construtora & Serviços Urbanos EIRELI. Fica aberto o 

prazo recursal nos termos do Art. 109, inc. I, "a" da Lei nº 8.666/93. O inteiro teor dessa decisão 

em Ata, estará disponível no setor de licitações, nos dias úteis após esta publicação, no horário 

de atendimento ao público das 07:00 às 13:00h e ainda nos seguintes sítios eletrônicos: 

https://www.novooriente.ce.gov.br/licitacao.php<https://licitacoes.tce.ce.gov.br/>. Novo 

Oriente - Ceará, 25 de abril de 2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste - Resultado de Julgamento das 

Propostas. A Presidente da Comissão de Licitação de Pentecoste – CE, torna público o resumo 

do resultado de julgamento da proposta da Tomada de Preços nº 2022.01.31.08-TP-ADM, cujo 

objeto é a contratação de serviços de engenharia para recuperação de estradas vicinais no 

trecho sede a localidade de Várzea do Gado no Município de Pentecoste. Foi Desclassificada a 

proposta apresentada pela empresa: 01 - Planalto Timbó Construções e Serviços EIRELI – ME. 

Sagrou-se vencedora a empresa Construtora Benevides Aguiar LTDA, por ofertar o menor 

preço no valor total de R$ 1.798.795,12 (Hum milhão setecentos e noventa e oito mil setecentos 

e noventa e cinco reais e doze centavos). Fica aberto o prazo recursal, previsto no art. 109, 

inciso I, alínea "b" do vigente Estatuto de Licitações. Maiores informações na sala de licitação 

situada na Rua Dr. Moreira de Azevedo S/N - Centro – Pentecoste - Estado do Ceará. 

Pentecoste – CE, 25 de abril de 2022. Ivina Kagila Bezerra de Almeida - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. A Comissão 
Permanente de Licitações torna público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 09 
de maio de 2022, às 09h00min, (horário de Brasília), estará realizando o Pregão Presencial nº 
026/2022.02, cujo objeto é a seleção de melhor proposta para Registro de Preços para prestação 
de serviço de buffet, coffee break, refeições e lanches para atender as demandas das diversas 
Secretarias do Município de Tururu - CE. O edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico 
https://municipios.tce.ce.gov.br/ e no Setor de Licitações, sito à Rua Maria Glória da Conceição, s/n 
– Centro (horário comercial). Tururu, 25 de abril de 2022. Vinícius do Vale Cacau – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. A Comissão 
Permanente de Licitações torna público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 09 
de maio de 2022, às 14h00min, (horário de Brasília), estará realizando o Pregão Eletrônico nº 
027/2022.02, cujo objeto é a aquisição de gerador de energia para atender as necessidades do 
Hospital Municipal Dr. Waldemar de Alcântara do Município de Tururu – Ce. O edital poderá ser 
adquirido no endereço eletrônico https://municipios.tce.ce.gov.br/ e no Setor de Licitações, sito à 
Rua Maria Glória da Conceição, s/n – Centro (horário comercial). Tururu, 25 de abril de 2022. 
Vinícius do Vale Cacau – Pregoeiro.



POLÍTICA

Ventos de Santo Anselmo Energias Renováveis S.A.
CNPJ: 21.918.661/0001-70

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio, 
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado.  Maracanaú, 26 de abril de 2022 A Diretoria

Notas Explicativas - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Considerações gerais: A Ventos de Santo Anselmo Energias Renováveis 
S.A. (“Companhia”), com sede na cidade de Maracanaú, estado do Ceará, foi 
constituída nos termos do seu Estatuto Social, como Companhia, em 23 de 
fevereiro de 2015. Tem como objeto social a exploração de participação em 
consórcios ou sociedades, de usina de geração elétrica; a produção e a comer-
cialização de energia elétrica a partir de fonte eólicas; e, ainda, a implantação, 
administração e operação de centrais geradoras, bem como o desenvolvimento 

de projetos, a prestação de serviços de consultoria de projetos eólicos. A Com-
panhia é controlada direta da holding VTRM Energia Participações S.A. 
(“VTRM”) e investida da Companhia Brasileira de Alumínio (“CBA”). A Compa-
nhia irá explorar e operar as centrais geradoras eólicas localizadas nos estados 
de Piauí e Pernambuco, as quais compõem o complexo eólico Ventos do Piauí 
II (“VDP II”) e Ventos do Piauí III (“VDP III”), com previsão de 130.200 kW de 
capacidade instalada, por meio de suas controladas, relacionadas abaixo:

Balanço Patrimonial - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

Nota 2021
2020 

(Não auditado) 2021
Ativo
 Circulante
  Caixa e equivalentes
   de caixa 40.618 452 148.439
  Tributos a recuperar 198 – 749
  Outros ativos – – 883

40.816 452 150.071
 Não circulante
  Investimentos 6 59.347 – –
  Imobilizado 7 101 103 223.264

59.448 103 223.264

   
Total do ativo 100.264 555 373.335

Controladora Consolidado

Nota 2021
2020 

(Não auditado) 2021
Passivo e patrimônio líquido
 Circulante
  Fornecedores 3 4 4.701
  Tributos a recolher 244 – 1.160

247 4 5.861
 Não circulante
  Empréstimos e
   financiamentos 10 – – 181.103
  Tributos a recolher – – 524
  Partes relacionadas – – 26.483

– – 208.110
 Total do passivo 247 4 213.971
 Patrimônio líquido
  Capital social 101.542 760 101.542
  Ajuste de avaliação patrimonial (504) – (504)
  Prejuízos acumulados (1.021) (209) (1.021)

100.017 551 100.017
 Patrimônio líquido atribuído
  aos acionistas controladores 100.017 551 100.017
 Participação dos acionistas
  não controladores – – 59.347
Total do patrimônio líquido 100.017 551 159.364
Total do passivo e patrimônio
 líquido 100.264 555 373.335

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de Dezembro 
(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

Nota 2021
2020 

(Não auditado) 2021
Despesas operacionais
 Gerais e administrativas (29) (43) (1.035)

(29) (43) (1.035)
Prejuízo operacional antes 
 do resultado financeiro (29) (43) (1.035)
Resultado de participações
 societárias
 Equivalência patrimonial 6 (1.383) – –

(1.383) – –
Resultado financeiro líquido 14
 Receitas financeiras 892 1 4.411
 Despesas financeiras (1) (1) (3.916)

891 – 495
Prejuízo antes do imposto de
 renda e da contribuição social (521) (43) (540)
Imposto de renda e 
 contribuição social
 Correntes (291) – (1.427)
Prejuízo do exercício
 atribuído aos acionistas (812) (43) (1.967)
 Prejuízo do exercício atribuído
  aos acionistas controladores (812) (43) (812)
 Prejuízo do exercício atribuído
  aos acionistas não controladores – – (1.155)
Prejuízo do exercício (812) (43) (1.967)

As notas explicativas da Administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Demonstração do Resultado  Abrangente 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

Nota 2021
2020 

(Não auditado) 2021
 Prejuízo do exercício (812) (43) (1.967)
Outros componentes do resultado
 abrangente do exercício que não
  serão posteriormente
   reclassificados para o resultado
 Perda em participação de 
  investida 6 (b) (504) – –
Total do resultado 
 abrangente do exercício (1.316) (43) (1.967)
 Prejuízo do exercício atribuído
  aos acionistas controladores (1.316)
 Prejuízo do exercício atribuído 
  aos acionistas não controladores (651)
Total do resultado abrangente 
 do exercício (1.967)

As notas explicativas da Administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em milhares de reais)

Nota
Capital  
social

Capital social  
a integralizar

Prejuízos  
acumulados

Ajuste de  
avaliação  

patrimonial Total

Participação dos  
acionistas não  
controladores

Patrimônio  
líquido

Em 1º de janeiro de 2020 (Não auditado) 360 (111) (166) – 83 – –
  Prejuízo do exercício – – (43) – (43) – (43)
 Total do resultado abrangente do exercício – – (43) – (43) – (43)
  Integralização de capital – 111 – – 111 – 111
  Aumento de capital 400 – – – 400 – 400
 Contribuições e distribuições aos acionistas 400 111 – – 511 – 511
Em 31 de dezembro de 2020 (Não auditado) 760 – (209) – 551 – 551
  Prejuízo do exercício – – (812) – (812) (1.155) (1.967)
  Resultado abrangente do exercício 6 (b) – – – (504) (504) 504 –
 Total do resultado abrangente do exercício – – (812) (504) (1.316) (651) (1.967)
  Aumento de Capital 1.1.1 (a) 121.163 (20.381) – – 100.782 59.998 160.780
 Contribuições e distribuições aos acionistas 121.163 (20.381) – – 100.782 59.998 160.780
Em 31 de dezembro de 2021 121.923 (20.381) (1.021) (504) 100.017 59.347 159.364

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

Nota 2021

2020 
(Não au-

ditado) 2021
Fluxo de caixa das atividades
 operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda 
 e da contribuição social (521) (43) (540)
Ajustes de itens que não representam alte-
 ração de caixa e equivalentes de caixa
 Equivalência patrimonial 6 (b) 1.383 – –
 Depreciação 2 2 7
 Juros e variações monetárias de 
  empréstimos e financiamentos 10 (c) – – 1.236
 Apropriação dos custos 
  de captações 10 (c) – – 88

864 (41) 791
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Tributos a recuperar (198) – (745)
 Demais créditos e outros ativos – – (133)
Acréscimo (decréscimo) em passivos
 Fornecedores (1) 2 4.588
 Tributos a recolher (2) – 543
 Partes relacionadas – – 26.483
Caixa proveniente das (aplicado 
 nas) operações 663 (39) 31.527
 Imposto de renda e contribuição
  social pagos (45) – (293)
Caixa líquido proveniente das
 (aplicado nas) atividades operacionais 618 (39) 31.234
Fluxo de caixa das atividades
 de investimento
 Aquisição de imobilizado 7 (b) – (21) (161.170)
 Aporte de capital em investidas 1.1.1 (e) (46.854) – –
Caixa líquido proveniente das (aplicado
 nas) atividades de investimento (46.854) (21) (161.170)
Fluxo de caixa das atividades
 de financiamento
 Captação de recursos 10 (c) – – 176.850
 Adições dos custos de 
  captações 10 (c) – – (6.321)
 Aumento de capital 1.1.1 (a) 86.402 511 86.402
 Participação dos acionistas
  não controladores 1.1.1 (d) – – 7.907
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de financiamentos 86.402 511 264.838
Acréscimo (decréscimo) em
 caixa e equivalentes de caixa 40.166 451 134.902
 Efeito no caixa de empresas adquiridas
  incluídas na consolidação – – 13.085
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício 452 1 13.537
Caixa e equivalentes de caixa 
 no fim do exercício 40.618 452 148.439
Principais transações que não 
 afetaram o caixa
Aporte de capital via ativo 
 imobilizado 1.1.1 (d) – – 52.091

As notas explicativas da Administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Eólica
Central Geradora  

Eólio-elétrica (EOL)
Resolução  

autorizativa (ANEEL) Estado Município
 Ventos de Santo Alderico Energias Renováveis S.A. EOL Ventos de Santo Alderico 9.427/2020 Piauí Betânia do Piauí
 Ventos de Santo Antero Energias Renováveis S.A. EOL Ventos de Santo Antero 9.431/2020 Pernambuco Araripina
 Ventos de São Crispim I Energias Renováveis S.A. EOL Ventos de São Crispim 9.425/2020 Piauí Curral Novo

As controladas da Companhia encontram-se em fase pré-operacional de 
construção de seu parque eólico e a entrada em operação comercial está 
prevista entre junho e setembro de 2022. O sucesso das operações futuras 
depende de atingimento das projeções de resultado da Administração e, prin-
cipalmente, pela obtenção de financiamento e/ou apoio financeiro dos acio-
nistas para a conclusão de seu parque eólico. 1.1 Principais eventos ocor-
ridos durante o exercício de 2021: 1.1.1 Principais eventos societários: 
(a) Aumento e integralização de capital: Em 2021, a investidora VTRM 
aumentou e integralizou o capital da Companhia no montante de R$ 100.782 
(R$ 121.163 de aumento de capital e R$ 20.381 de capital social a integrali-
zar), passando de R$ 760 em 31 de dezembro de 2020 para R$ 101.542 em 
31 de dezembro de 2021, conforme movimentação a seguir:

Mês
Transferência 

via caixa
Transferência via 

investimentos Total
 Fevereiro – 14.380 14.380
 Abril 12.300 – 12.300
 Maio 18.952 – 18.952
 Julho 15.601 – 15.601
 Setembro 39.549 – 39.549

86.402 14.380 100.782
(b) Alteração na estrutura societária da Companhia: A controladora VTRM 
concretizou em 30 de setembro de 2021, após o cumprimento de condições 
precedentes previstas no contrato de venda de ações firmado em 14 de agosto 
de 2020, junto à empresa CBA, a alienação da participação na Companhia, no 
percentual de 49%. Após a alteração societária, os acionistas da Companhia 
passaram a ser a VTRM com participação de 51% e a CBA com participação de 
49% do capital total. (c) Aquisição de investimento: Em fevereiro de 2021 a 
VTRM, controladora da Companhia, realizou reestruturação societária em seus 
investimentos dos parques eólicos VDP II e III, com isso efetuou uma cisão par-
cial em sua investida Ventos de João Paulo II Energias Renováveis S.A., transfe-
rindo a participação societária que detinha sobre as empresas Ventos de Santo 
Alderico, Ventos de Santo Antero e Ventos de Santo Crispim para a Ventos de 
Santo Anselmo, no montante de R$ 14.380. Dessa forma, a Companhia passou 
a deter 100% de participação e ser a controladora das empresas adquiridas.

Controladas
Percentual  

anterior
Percentual  

atual Valor
 Ventos de Santo Alderico Energias 
  Renováveis S.A. 0% 100% 4.375
 Ventos de Santo Antero Energias 
  Renováveis S.A. 0% 100% 5.036
 Ventos de São Crispim I Energias 
  Renováveis S.A. 0% 100% 4.969

14.380
(d) Reestruturação societária em controlada: Em 17 de junho de 2021 hou-
ve uma reestruturação societária nas controladas da Companhia, com o objeti-
vo de atingir a estrutura adequada para a operação dos parques. Desta manei-
ra, houve alteração na participação societária das empresas Ventos de Santo 
Alderico, Ventos de Santo Antero e Ventos de Santo Crispim, que passaram a 
ter 50% do seu capital detido pela VTRM, através da emissão de novas ações 
preferencias e aportes realizados via transferências de ativos imobilizados e 
transferências bancárias realizados em julho e setembro de 2021. Portanto, as 
demonstrações financeiras consolidadas contemplam os saldos integrais des-
sas investidas, uma vez que os riscos e benefícios (acesso aos retornos) sobre 
os investimentos serão integralmente assumidos pela Companhia.

Controlada

Quantidade  
de novas  

ações  
preferenciais

Transfe- 
rência  

via caixa

Transfe- 
rência  

via ativo  
imobilizado

Total de  
aumento  

de capital
 Ventos de Santo Alderico 
 Energias Renováveis S.A. 686.706.667 4.894 15.123 20.017
 Ventos de Santo Antero 
 Energias Renováveis S.A. 59.071.430 1.528 18.484 20.012
 Ventos de São Crispim I 
 Energias Renováveis S.A. 76.136.875 1.485 18.484 19.969

821.914.972 7.907 52.091 59.998
(e) Aumento de capital em controladas: Em 2021, a Companhia aumentou 
e integralizou o capital de suas controladas no montante de R$ 46.854, con-
forme a movimentação a seguir:

Mês Controlada
Transferência  

via caixa
 Abril Ventos de Santo Alderico Energias Renováveis S.A. 3.500
 Maio Ventos de Santo Alderico Energias Renováveis S.A. 7.341
 Julho Ventos de Santo Alderico Energias Renováveis S.A. 5.160
 Abril Ventos de Santo Antero Energias Renováveis S.A. 4.500
 Maio Ventos de Santo Antero Energias Renováveis S.A. 5.676
 Julho Ventos de Santo Antero Energias Renováveis S.A. 5.275
 Abril Ventos de São Crispim I Energias Renováveis S.A. 4.300
 Maio Ventos de São Crispim I Energias Renováveis S.A. 5.936
 Julho Ventos de São Crispim I Energias Renováveis S.A. 5.166

46.854

1.1.2 Outros eventos: (a) Efeitos da pandemia provocada pelo novo Co-
ronavírus (COVID-19): Em razão da pandemia declarada pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), relacionada ao novo Coronavírus (COVID-19) que 
vem afetando o Brasil e diversos países no mundo, trazendo riscos à saúde 
pública e impactos na economia mundial, a Companhia e suas controladas 
informam que, de acordo com um Plano Corporativo de Resposta a esta pan-
demia, vêm tomando as medidas preventivas e de mitigação dos riscos em 
linha com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde nacionais e 
internacionais, visando minimizar, ao máximo possível, eventuais impactos 
no que se refere à saúde e segurança dos seus colaboradores, familiares, 
parceiros e comunidades, e à continuidade do negócio. A Companhia e suas 
controladas estão avaliando o assunto também junto aos seus fornecedores 
e demais credores e até o momento não foram identificados impactos mate-
riais para os seus negócios. (i) Cumprimento de obrigações assumidas 
com fornecedores: A Companhia e suas controladas avaliaram seus princi-
pais contratos de suprimento, junto aos fornecedores e concluiu que, apesar 
dos impactos causados pela pandemia, as obrigações contratuais foram 
cumpridas e, portanto, nesse momento não há evidências ou formalizações 
de insolvência ou falta de liquidez dos contratos. (ii) Cumprimento de obri-
gações em contratos de dívidas - covenants: A Companhia avaliou os 
covenants contidos nos contratos de dívidas de suas controladas em 31 de 
dezembro de 2021, e concluiu que a pandemia não impactou no atendimento 
das obrigações acordadas. 2. Apresentação das demonstrações financei-
ras e resumo das práticas contábeis: 2.1 Base de apresentação: (a) De-
monstrações financeiras individuais e consolidadas: As demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas foram preparadas e estão sendo apre-
sentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, vigentes em 31 
de dezembro de 2021, o que inclui os pronunciamentos emitidos pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e conforme as normas internacionais 
de Relatório Financeiro (International Financial Reporting Standards (“IFRS”) 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”)) e interpre-
tações “IFRIC”, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com 
as utilizadas pela Administração na sua gestão. A preparação das demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas considerou a base contábil de 
continuidade operacional, o custo histórico como base de valor, exceto no 
caso de certos ativos e passivos financeiros, que foram ajustados para refletir 
a mensuração ao valor justo. (b) Aprovação das demonstrações financei-
ras: A emissão destas demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria 
em 05 de abril de 2022. 2.2 Consolidação: A Companhia consolida todas as 
entidades sobre as quais detém controle, isto é, quando está exposta ou tem 
direito a retornos variáveis de seu envolvimento com a investida e tem capa-
cidade de dirigir as atividades relevantes da investida. As principais empresas 
controladas incluídas na consolidação estão descritas Nota 2.2 (c). (a) Con-
troladas: As controladas são totalmente consolidadas a partir da data em 
que o controle é transferido para a Companhia. Transações, saldos e resulta-
dos de transações entre controladas da Companhia são eliminados. Na aqui-
sição, as políticas contábeis das controladas são alteradas quando necessá-
rio, para assegurar a consistência com as políticas adotadas pela Companhia. 
(b) Operação em conjunto (joint operation): Operação em conjunto (joint 
operation) é um negócio em conjunto segundo o qual as partes integrantes 
que detêm o controle conjunto do negócio têm direitos sobre os ativos e têm 
obrigações pelos passivos relacionados ao negócio. Essas partes são deno-
minadas de operadores em conjunto. As operações em conjunto são contabi-
lizadas nas demonstrações financeiras para representar os direitos e as obri-
gações contratuais da Companhia. Dessa forma, os ativos, passivos, receitas 
e despesas relacionados aos seus interesses em operação em conjunto são 
contabilizados individualmente nas demonstrações financeiras de forma pro-
porcional à participação da Companhia na controlada em conjunto. As contro-
ladas da Companhia possuem participação de: (a) 23,40% e 19,15%, pelas 
empresas Ventos de São Crispim I Energias Renováveis S.A. e Ventos de 
Santo Alderico Energias Renováveis S.A., respectivamente, na empresa 
Consórcio Ventos do Piauí II, havendo controle em conjunto com as consor-
ciadas: (i) Ventos de São Ciro Energias Renováveis S.A. (ii) Ventos de São 
Ciríaco Energias Renováveis S.A.; e (iii) Ventos de São Caio Energias Reno-
váveis S.A. (b) 23,91% pela Ventos de Santo Antero Energias Renováveis 
S.A. na empresa Consórcio Ventos do Piauí III, havendo controle em conjunto 
com as consorciadas: (i) Ventos de Santo Apolinário Energias Renováveis 
S.A.; (ii) Ventos de Santa Alexandrina Energias Renováveis S.A.; (iii) Ventos 
de Santo Alfredo Energias Renováveis S.A.; e (iv) Ventos de São Bernardo 
Energias Renováveis S.A. Os Consórcios têm por objeto a construção, manu-
tenção, operação e uso de determinados ativos comuns, especialmente a 
subestação coletora, a subestação seccionadora/elevadora, a linha de trans-
missão e a rede média tensão, entre outros, para uso de todas as Consorcia-
das. (c) Empresas controladas incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas

2021 2020
Controladas Capital total Capital votante Capital total Capital votante Localização Atividade principal
 Ventos de Santo Alderico 
  Energias Renováveis S.A. 50,00% 100,00% 0,00% 0,00% Piauí - Brasil Geração de energia elétrica
 Ventos de Santo Antero 
  Energias Renováveis S.A. 50,00% 100,00% 0,00% 0,00% Pernambuco - Brasil Geração de energia elétrica
 Ventos de São Crispim I 
  Energias Renováveis S.A. 50,00% 100,00% 0,00% 0,00% Piauí - Brasil Geração de energia elétrica

Para fins de consolidação são considerados os percentuais de 100% de partici-
pação societária, visto que a Companhia é detentora da totalidade de ações ordi-
nárias de suas controladas. 2.3 Moeda funcional e de apresentação das de-
monstrações financeiras: A moeda funcional e de apresentação da Companhia 
é o Real (“R$”). 3 Novas normas, alterações e interpretações de normas 
emitidas pelo CPC e IASB: 3.1 Novas normas emitidas e emendas às nor-
mas contábeis adotadas pela Companhia e suas controladas: As seguintes 
alterações de normas emitidas pelo IASB foram adotadas pela primeira vez para 
o exercício iniciado em 1° de janeiro de 2021: (i) Classificação de passivos entre 
circulante e não circulante: alterações ao IAS 1/CPC 26 “Apresentação das De-
monstrações Contábeis”; (ii) Adoção inicial do IFRS em subsidiárias: alterações 

ao IFRS 1/CPC 37 “Adoção inicial das normas internacionais de contabilidade”; 
(iii) Custos de empréstimos no teste de desreconhecimento de passivos financei-
ros: alterações ao IFRS9 /CPC 48 “Instrumentos financeiros”; (iv) Incentivos em 
arrendamentos: alterações ao IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos”; (v) Custo no 
cumprimento de contratos onerosos: alterações ao IAS 37/CPC 25 “Provisões, 
passivos contingentes e ativos contingentes; (vi) Concessões relacionadas à  
COVID-19: alterações ao IFRS 17 “Contratos de seguro”; (vii) Reforma das 
IBORs (Interbank Offered Rate): alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos fi-
nanceiros”, IAS 39/CPC 38 “Instrumentos financeiros” - reconhecimento e men-
suração, IFRS 7/CPC 40 “Instrumentos financeiros: evidenciação”, IFRS 4/CPC 
11 “Contratos de seguro” e IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos”. A Companhia e 

suas controladas analisaram as emendas às normas contábeis mencionadas 
acima e não identificaram impactos em suas políticas operacionais e contábeis. 
3.2 Novas normas emitidas e emendas às normas contábeis ainda não ado-
tadas pela Companhia e suas controladas: As seguintes alterações de normas 
emitidas pelo IASB serão adotadas pela primeira vez em exercícios iniciados 
após 1° de janeiro de 2022: (i) Revisão de pronunciamentos técnicos pelo comitê 
de pronunciamentos contábeis, nº 19/2021 com alterações nos Pronunciamentos 
Técnicos: CPC 37 (R1)/IFRS 1 - Adoção Inicial das Normas Internacionais de 
Contabilidade, CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros, CPC 29 / IAS 41 - 
Ativo Biológico e Produto Agrícola, CPC 27/IAS16 - Ativo Imobilizado, CPC 25/
IAS 37 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes e CPC 15 (R1)/
IFRS 3 - Combinação de Negócios, em decorrência das alterações anuais relati-
vas ao ciclo de melhorias 2018-2020; Ativo Imobilizado - vendas antes do uso 
pretendido; Contrato Oneroso - custos de cumprimento de contrato; e Referên-
cias à Estrutura Conceitual. A entidade deve aplicar essas alterações nos perío-
dos anuais com início em, ou após, 1º de janeiro de 2022. A Companhia e suas 
controladas analisaram as emendas às normas contábeis mencionadas acima e 
não identificaram impactos em suas políticas operacionais e contábeis a serem 
adotados retrospectivamente ou no início do exercício de 2022. 4. Estimativas e 
julgamentos contábeis críticos: Com base em premissas, a Companhia e suas 
controladas fazem estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimati-
vas e julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na expe-
riência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, 

consideradas razoáveis para as circunstâncias. As revisões das estimativas são 
reconhecidas prospectivamente. As estimativas contábeis raramente serão iguais 
aos respectivos resultados reais. Em 31 de dezembro de 2021, considerando que 
a Companhia e suas controladas se encontram em fase pré-operacional, não há 
estimativas e premissas que apresentam risco significativo, com probabilidade de 
causar ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo 
exercício social. 6. Investimentos: Política contábil: Os investimentos em en-
tidades controladas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial 
(MEP) a partir da data em que elas se tornam sua coligada, empreendimento 
controlado em conjunto ou controlada. Para ser classificada como entidade 
controlada em conjunto, deve existir acordo contratual que permite a Compa-
nhia controle compartilhado da entidade e dá a Companhia direito aos ativos 
líquidos da entidade controlada em conjunto, e não direito aos seus ativos e 
passivos específicos. (a) Composição

Controladora
Informações em 31 de dezembro de 2021 Resultado de  

equivalência  
patrimonial

2021
Saldo
2021Investimentos avaliados por equivalência patrimonial

Patrimônio  
líquido

Prejuízo do  
exercício

Percentual de  
participação  

total (%)

Percentual de  
participação  
votante (%)

 Ventos de Santo Alderico Energias Renováveis S.A. 39.626 (767) 50,00% 100,00% (413) 19.814
 Ventos de Santo Antero Energias Renováveis S.A. 39.561 (938) 50,00% 100,00% (505) 19.781
 Ventos de São Crispim I Energias Renováveis S.A. 39.504 (834) 50,00% 100,00% (465) 19.752

(1.383) 59.347

O resultado de equivalência patrimonial corresponde ao saldo de 100% do 
resultado das empresas controladas nos meses de fevereiro a maio, e 50% 
do resultado de junho a dezembro. As controladas for am adquiridas no mês 
de fevereiro de 2021 conforme reestruturação societária dos complexos Piauí 
II e III, descrita nota 1.1.1 (b), motivo pelo qual não possuem saldo compara-
tivo de equivalência e de saldo de investimentos. (b) Movimentação:

Controladora
2021

Saldo no início do exercício –
 Aquisição de investimento (Nota 1.1.1 (c)) 14.380
 Aporte de capital (Nota 1.1.1 (e)) 46.854
 Equivalência  patrimonial (1.383)
 Perda na participação de investida (504)
Saldo no final do exercício 59.347
7. Imobilizado: Política contábil: É apresentado pelo custo histórico de aquisi-
ção ou de construção, deduzido da depreciação acumulada. O custo histórico 
também inclui os custos de financiamento relacionados à aquisição ou constru-
ção de ativos qualificáveis. Os custos subsequentes são incluídos no valor contá-
bil do ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme apropriado, somente 
quando é provável que irão gerar benefícios econômicos futuros associados ao 
item e quando seu custo pode ser mensurado com segurança. O valor contábil 
de itens ou peças substituídas é baixado. Reparos e manutenções são apropria-
dos ao resultado durante o período em que são incorridos. O custo das principais 
reformas é acrescido ao valor contábil do ativo quando os benefícios econômicos 
futuros ultrapassam o padrão de desempenho inicialmente estimado para o ativo 
em questão. As reformas são depreciadas ao longo da vida útil econômica res-
tante do ativo relacionado. Ganhos e perdas por alienações são determinados 
pela comparação do valor da venda com o valor contábil e são reconhecidos em 
“Outras (receitas) despesas operacionais, líquidas” na demonstração do resulta-
do. A depreciação dos ativos imobilizados é calculada pelo método linear, consi-
derando os custos e os valores residuais durante a vida útil econômica dos bens 
vinculados à infraestrutura da concessão. As taxas de depreciações utilizadas 
pela Companhia e suas controladas são definidas pela ANEEL por meio da reso-
lução normativa nº 674/2015 de 11 de agosto de 2015. Impairment do imobili-
zado: O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recu-
perável quando o valor contábil é maior do que o valor recuperável estimado, de 
acordo com os critérios adotados pela Companhia para determinar o valor recu-
perável. Os ativos que estão sujeitos à depreciação são revisados para verificar 
a necessidade de impairment sempre q ue eventos ou mudanças nas circunstân-
cias indiquem que o valor contábil pode não ser recuperável. A perda por impair-
ment é reconhecida pelo montante excedente entre o valor contábil do ativo e seu 
valor recuperável. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia 
e suas controladas não identificaram a necessidade de provisões para impair-
ment para os ativos imobilizados. (a) Composição e movimentação:

Consolidado
2021

Máquinas e  
equipamentos

Obras em  
andamento Total

Saldo no início do exercício
 Custo 21 84 105
 Depreciação acumulada (2) – (2)
Saldo líquido 19 84 103
 Adições (i) – 222.511 222.511
 Depreciação (7) – (7)
 Efeito de controladas adquiridas 
  incluídas na consolidação 46 611 657
Saldo no final do exercício 39 223.122 223.161
 Custo 67 223.206 223.273
 Depreciação acumulada (9) – (9)
Saldo líquido no final do exercício 58 223.206 223.264
(i) O valor de adições compreende o saldo de adiantamento de ativos, no mon-
tante de R$ 52.091, em forma de aumento de capital realizado pela investidora 
VTRM, conforme Nota 1.1.1 (d). Adicionalmente, houve capitalização dos juros 
sobre empréstimos no valor de R$ 9.250. 
10. Empréstimos e financiamentos: Política contábil: São reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e 
subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer dife-
rença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor 
total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período 
em que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando-se 
da taxa de juros efetiva. 

(a) Composição:
Consolidado

2021
Modalidade Encargos anuais médios Não circulante
Moeda nacional
 BNDES TLP + 4,56% 181.103

181.103
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.  
TLP - Taxa de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional. 
(b) Perfil de vencimento:

Consolidado

Modalidade 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
A partir  
de 2030 Total

 Moeda
  nacional
  BNDES 6.147 8.233 8.233 8.233 8.233 8.233 8.233 125.558 181.103

6.147 8.233 8.233 8.233 8.233 8.233 8.233 125.558 181.103
3,4% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 69,3% 100,0%

(c) Movimentação
Consolidado

2021
Saldo no início do exercício –
 Captações 176.850
 Juros e atualização monetária 10.486
 Adições dos custos de captações (6.321)
 Apropriação dos custos de captações 88
Saldo no final do exercício 181.103
(d) Garantias
Modalidade Garantia
BNDES VTRM Energia Participações S.A.

Contas reservas;
Penhor dos ativos e ações;
Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos emergentes 
 das autorizações.

(e) Condições restritivas: Os empréstimos e financiamentos obtidos pela 
Companhia e suas controladas exigem o cumprimento de algumas cláusulas 
restritivas financeiras, sob pena de antecipação de vencimento das dívidas 
vinculadas. Ainda, o não cumprimento das obrigações ou restrições mencio-
nadas pode ocasionar a inadimplência em relação a outras obrigações con-
tratuais (cross default), dependendo de cada contrato de empréstimo e finan-
ciamento. Adicionalmente, os empréstimos e financiamentos da Companhia e 
suas controladas exigem a apresentação do Índice de Cobertura do Serviço 
da Dívida - ICSD a partir de 2023, anualmente, relativamente ao ano anterior. 

Controladora Consolidado

2021
2020 

(Não auditado) 2021
Serviços de terceiros (21) (23) (716)
Impostos,Taxas e Contribuições (169)
Aluguéis e arrendamentos (4) (16) (102)
Materiais (16)
Depreciação (2) (2) (7)
Custo de manutenção (2)
Outras (2) (2) (23)

(29) (43) (1.035)
14. Resultado financeiro líquido: Política contábil: Receitas (despesas) 
financeiras: Compreendem os valores de juros sobre empréstimos e finan-
ciamentos e sobre aplicações financeiras, que são reconhecidos no resultado 
do exercício pelo regime de competência.

Controladora Consolidado

2021

2020 
(Não  

auditado) 2021
Receitas financeiras
 Rendimentos sobre aplicações financeiras 892 1 4.411

892 1 4.411
Despesas financeiras
 Juros e atualização monetária – – (10.486)
 Capitalização de juros sobre empréstimos
  - CPC 20 – – 9.250
 Apropriação de custos de captação – – (88)
 Despesas de captação de empréstimos – – (2.497)
 Despesas bancárias (1) (1) (1)
 Outras despesas financeiras – – (94)

(1) (1) (3.916)
891 – 495

Diretoria

Frederico Ferreira Sarmento - Diretor Cesar Augusto Conservani - Diretor

Contador

Rafael Reva - CRC 053271/O-0 - CPF: 042.236.189-54

Declaração da auditoria

As demonstrações financeiras completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e o relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras completas estão disponíveis eletronicamente no endereço https://www.oestadoce.com.br/. O referido relatório do auditor independente 
sobre essas demonstrações financeiras foi emitido em 05 de abril de 2022, sem modificações.



POLÍTICA

Ventos de Santo Augusto I Energias Renováveis S.A.
CNPJ: 15.674.987/0001-05

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio,  
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado. Fortaleza, 26 de abril de 2022 A Diretoria

Demonstração do Resultado Abrangente 
Exercícios Findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

2021 2020
 Prejuízo do exercício (4.955) (1.873)
Total do resultado abrangente do exercício (4.955) (1.873)

As notas explicativas da Administração  
são parte integrante das demonstrações financeiras

Balanço patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Ativo Nota 2021 2020
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 12.250 6.024
  Fundo de liquidez - conta reserva 316 346
  Contas a receber de clientes 1.805 3.838
  Tributos a recuperar 24 57
  Outros ativos 82 33

14.477 10.298
Não circulante
  Fundo de liquidez - conta reserva 2.819 2.461

2.819 2.461
  Imobilizado 7 72.695 76.513
  Intangível 12 17

72.707 76.530

  
Total do ativo 90.003 89.289

Passivo e patrimônio líquido Nota 2021 2020
 Circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 2.497 2.405
  Fornecedores 115 144
  Tributos a recolher 247 128
  Partes relacionadas 11 16
  Provisão de ressarcimento 10 13.287 2.470
  Dividendos a pagar 7 847
  Outros passivos 33 58

16.197 6.068
 Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 44.698 47.022
  Tributos a recolher 136 136
  Provisão de ressarcimento 10 – 2.428
  Provisões 3.753 3.461

48.587 53.047
Total do passivo 64.784 59.115
Patrimônio líquido
 Capital social 32.676 32.676
 Prejuízos acumulados (7.457) (2.502)
Total do patrimônio líquido 25.219 30.174
Total do passivo e patrimônio líquido 90.003 89.289

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de Dezembro 
(Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Receita líquida 13 6.653 9.357
Custo da geração de energia 14 (7.217) (6.203)
Lucro (prejuízo) bruto (564) 3.154
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 14 (59) (276)

(59) (276)
Lucro (prejuízo) operacional antes 
 do resultado financeiro (623) 2.878
Resultado financeiro líquido 15
Receitas financeiras 520 155
Despesas financeiras (4.408) (4.576)

(3.888) (4.421)
Prejuízo antes do imposto de renda 
 e da contribuição social (4.511) (1.543)
Imposto de renda e contribuição social
Correntes (444) (330)
Prejuízo do exercício (4.955) (1.873)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das 
demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido  
 Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Capital  
Social

Prejuízos  
Acumulados

Patrimônio 
 Líquido

Em 1º de janeiro de 2020 32.676 (629) 32.047
  Prejuízo do exercício – (1.873) (1.873)
 Total resultado abrangente 
  do exercício – (1.873) (1.873)
Em 31 de dezembro de 2020 32.676 (2.502) 30.174
Em 1º de janeiro de 2021 32.676 (2.502) 30.174
  Prejuízo do exercício – (4.955) (4.955)
 Total resultado abrangente 
  do exercício – (4.955) (4.955)
Em 31 de dezembro de 2021 32.676 (7.457) 25.219

As notas explicativas da Administração  
são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda 
 e da contribuição social (4.511) (1.543)
 Ajustes de itens que não representam alteração
   de caixa e equivalentes de caixa
 Depreciação e amortização 14 3.823 3.821
 Juros de empréstimos e financiamentos 8 (c) 3.798 4.029
 Apropriação dos custos de captações 8 (c) 286 286
 Provisões 27 –
 Ajuste a valor presente de desmobilização
   de ativos 265 246
 Provisão de ressarcimento 10 8.389 3.722

12.077 10.561
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Contas a receber de clientes 2.033 24
 Tributos a recuperar 33 –
 Partes relacionadas – 170
 Demais créditos e outros ativos (49) 39
Acréscimo (decréscimo) em passivos
 Fornecedores (29) (213)
 Tributos a recolher (92) (49)
 Partes relacionadas (5) (52)
 Demais obrigações e outros passivos (25) (23)
Caixa proveniente das operações 13.943 10.457
 Juros pagos sobre empréstimos 8 (c) (3.790) (4.047)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (233) (351)
Caixa líquido proveniente das atividades 
 operacionais 9.920 6.059
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Resgate (investimento) em conta reserva (328) (458)
 Aquisição de imobilizado 7 (a) – (8)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de investimento (328) (466)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Liquidação de empréstimos e financiamentos 8 (c) (2.526) (2.190)
 Dividendos pagos 1.1 .1 (a) (840) (667)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de financiamento (3.366) (2.857)
 Acréscimo em caixa e equivalentes de caixa 6.226 2.736
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício 6.024 3.288
Caixa e equivalentes de caixa 
 no fim do exercício 12.250 6.024

As notas explicativas da Administração  
são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas Explicativas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Considerações gerais: A Ventos de Santo Augusto I Energias Renováveis 
S.A. (“Companhia”), com sede em Maracanaú, estado do Ceará, tem como 
objetivo a geração e comercialização da energia produzida pela central gera-
dora eólica denominada EOL Ventos de Santo Augusto I, bem como sua ex-
ploração e manutenção. A Companhia é produtora independente de energia 
elétrica, no estado do Piauí, pelo prazo de 35 anos contados a partir de maio 
de 2015. A Companhia é controlada direta da holding Ventos de Santo Este-
vão Holding S.A. (“Ventos de Santo Estevão Holding”) e indireta da VTRM 
Energia Participações S.A. (“VTRM”). A Companhia possui outorga de gera-
ção de energia, na cidade de Simões, estado do Piauí, através da Portaria 
MME nº 180/2015, emitida pelo Ministério de Minas e Energia - MME. Possui 
capacidade instalada de 27,6 MW e energia assegurada de 119.136 MW/ano 
e compõe o complexo eólica Ventos do Araripe III. As atividades são regula-
mentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica  
(“ANEEL”). A energia produzida é vendida, em sua maioria, por meio de con-
tratos de longo prazo no ambiente de contratação regulado, obtidos em lei-
lões promovidos ANEEL, com preços fixos indexados à inflação. Os termos 
abaixo são utilizados ao longo destas demonstrações financeiras de forma 
abreviada: • ACR - Ambiente de Contratação Regulada; • ACL - Ambiente de 
Contratação Livre; • CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica; 
• LEN - Leilão de Energia de Nova. 1.1 Principais eventos ocorridos duran-
te o exercício de 2021: 1.1.1 Principais eventos societários: (a) Dividen-
dos pagos e deliberados: Em janeiro e julho de 2021, a Companhia pagou 
dividendos para sua controladora Ventos de Santo Estevão Holding, no mon-
tante de R$ 840, referente aos dividendos deliberados de exercícios anterio-
res. 1.1.2 Outros eventos: (a) Incidente ocorrido na subestação coletora: 
Em 12 de fevereiro de 2021, um novo incidente na subestação coletora que 
interliga as empresas do complexo Ventos do Araripe III, provocou o desliga-
mento do transformador de força (trafo) remanescente dessa subestação. 
Este fato, causou a interrupção total do escoamento da geração de energia 
do complexo, visto que o outro transformador estava fora de operação em 
decorrência do sinistro ocorrido em junho de 2020. O parque retornou à ope-
ração comercial no dia 29 de abril, data final do conserto do transformador 
relativo à primeira ocorrência. Com relação à segunda ocorrência, a Adminis-
tração da Companhia acionou o fabricante do transformador e as principais 
empresas do setor para obtenção de parecer sobre a viabilidade de seu con-
serto ou necessidade de substituição, e, em razão de parecer favorável ao 
conserto, seguiu com o seu reparo, com prazo de conclusão previsto para 
abril de 2022. A interrupção do escoamento da geração de energia do com-
plexo foi refletida na provisão para ressarcimento anual que a Companhia 
apura mensalmente em razão da efetiva geração de energia, com conse-
quente redução na receita líquida, até que a situação seja normalizada. Esse 
impacto foi minimizado em razão de apólice de seguro que a Companhia 
possui para os principais riscos associados aos ativos, incluindo danos aos 
transformadores, com cobertura para danos materiais e lucros cessantes. 
Durante o segundo e terceiro trimestres de 2021, a controladora indireta 
VTRM discutiu junto à seguradora as premissas envolvidas no cálculo da in-
denização para os sinistros e enviou seu pleito para avaliação. Em dezembro 
de 2021, após análise, a seguradora efetuou o pagamento para a controlado-
ra indireta VTRM, no valor de R$ 46 milhões. (b) Efeitos da pandemia pro-
vocada pelo novo Coronavírus (COVID-19): Em razão da pandemia decla-
rada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), relacionada ao novo 
Coronavírus (COVID-19) que vem afetando o Brasil e diversos países no 
mundo, trazendo riscos à saúde pública e impactos na economia mundial, a 
Companhia informa que, de acordo com um Plano Corporativo de Resposta 
a esta pandemia, vêm tomando as medidas preventivas e de mitigação dos 
riscos em linha com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde 
nacionais e internacionais, visando minimizar, ao máximo possível, eventuais 
impactos no que se refere à saúde e segurança dos seus colaboradores, fa-
miliares, parceiros e comunidades, e à continuidade das operações e do ne-
gócio. A Companhia está avaliando o assunto também junto aos seus clien-
tes, fornecedores e demais credores e até o momento não foram identificados 
impactos materiais para os seus negócios. Neste cenário, a Companhia ava-
liou as seguintes estimativas nas demonstrações financeiras: (i) Perdas de 
crédito esperadas decorrentes dos impactos da COVID-19: A Companhia 
avaliou a posição do seu contas a receber em 31 de dezembro de 2021 e não 
identificou créditos de difícil recuperação ou de liquidação duvidosa. Tal aná-
lise foi feita com base nas políticas contábeis da Companhia e na avaliação 
da situação financeira dos credores no período findo em 31 de dezembro de 
2021. (ii) Redução ao valor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis: 
A Companhia avaliou os indicativos de desvalorização de ativos decorrentes 
da pandemia e concluiu que não há indicativos de mudança no valor recupe-
rável de seus ativos imobilizados e intangíveis. (iii) Cumprimento de obriga-
ções assumidas com clientes e fornecedores: A Companhia avaliou seus 
principais contratos de fornecimento e suprimento, junto a clientes e fornece-
dores, respectivamente, e concluiu que, apesar dos impactos causados pela 
pandemia, as obrigações contratuais foram cumpridas e, portanto, nesse 
momento não há evidências ou formalizações de insolvência ou falta de liqui-
dez dos contratos. (iv) Cumprimento de obrigações em contratos de dívi-
das - covenants: A Companhia avaliou os covenants contidos em seus con-
tratos de dívidas e em 31 de dezembro de 2021, e concluiu que a pandemia 
não impactou no atendimento das obrigações acordadas nos contratos de 
empréstimos e financiamentos. Por fim, até o presente momento, a Compa-
nhia informa que não houve impactos materiais em suas operações por con-
ta da COVID-19. 2. Apresentação das demonstrações financeiras e resu-
mo das práticas contábeis: 2.1 Base de apresentação: (a) Demonstrações 
financeiras: As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo 
apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, vigentes 
em 31 de dezembro de 2021, o que inclui os pronunciamentos emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e conforme as normas inter-
nacionais de Relatório Financeiro (International Financial Reporting Stan-
dards (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(“IASB”) e interpretações “IFRIC”, e evidenciam todas as informações rele-
vantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais 
estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. A 
preparação das demonstrações financeiras considerou a base contábil de 
continuidade operacional, o custo histórico como base de valor, que no caso 
de certos ativos e passivos financeiros, foram ajustados para refletir a men-
suração ao valor justo. As demonstrações financeiras requerem o uso de 
certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por 
parte da Administração da Companhia no processo de aplicação de suas 

práticas contábeis. As áreas que requerem maior nível de julgamento e apre-
sentam maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e es-
timativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulga-
das na Nota 4. (b) Aprovação das demonstrações financeiras: A emissão 
destas demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria em 29 de mar-
ço de 2022. 2.2 Moeda funcional e de apresentação das demonstrações 
financeiras: A moeda funcional e de apresentação da Companhia é o Real 
(“R$”). 3. Novas normas, alterações e interpretações de normas emitidas 
pelo CPC e IASB: 3.1 Novas normas emitidas e emendas às normas 
contábeis adotadas pela Companhia: As seguintes alterações de normas 
emitidas pelo IASB foram adotadas pela primeira vez para o exercício inicia-
do em 1º de janeiro de 2021: (i) Classificação de passivos entre circulante e 
não circulante: alterações ao IAS 1/CPC 26 “Apresentação das Demonstra-
ções Contábeis”; (ii) Adoção inicial do IFRS em subsidiárias: alterações ao 
IFRS 1/CPC 37 “Adoção inicial das normas internacionais de contabilidade”; 
(iii) Custos de empréstimos no teste de desreconhecimento de passivos fi-
nanceiros: alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”; (iv) In-
centivos em arrendamentos: alterações ao IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos” 
(v) Custo no cumprimento de contratos onerosos: alterações ao IAS 37/CPC 
25 “Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes; (vi) Concessões 
relacionadas à COVID-19: alterações ao IFRS 17 “Contratos de seguro”; (vii) 
Reforma das IBORs (Interbank Offered Rate): alterações ao IFRS 9/ CPC 48 
“Instrumentos financeiros”, IAS 39/CPC 38 “Instrumentos financeiros - reco-
nhecimento e mensuração, IFRS 7/CPC 40 “Instrumentos financeiros: evi-
denciação”, IFRS 4/CPC 11 “Contratos de seguro” e IFRS 16/CPC 06 “Arren-
damentos”. A Companhia analisou as emendas às normas contábeis 
mencionadas acima e não identificou impactos em suas políticas operacio-
nais e contábeis. 3.2 Novas normas emitidas e emendas às normas con-
tábeis ainda não adotadas pela Companhia: As seguintes alterações de 
normas emitidas pelo IASB serão adotadas pela primeira vez em exercícios 
iniciados após 1º de janeiro de 2022: (i) Revisão de pronunciamentos técni-
cos pelo comitê de pronunciamentos contábeis, nº 19/2021 com alterações 
nos Pronunciamentos Técnicos: CPC 37 (R1)/IFRS 1 - Adoção Inicial das 
Normas Internacionais de Contabilidade, CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Fi-
nanceiros, CPC 29/IAS 41 - Ativo Biológico e Produto Agrícola, CPC 27/IAS 
16 - Ativo Imobilizado, CPC 25/IAS 37 - Provisões, Passivos Contingentes e 
Ativos Contingentes e CPC 15 (R1)/IFRS 3 - Combinação de Negócios, em 
decorrência das alterações anuais relativas ao ciclo de melhorias 2018-2020; 
Ativo Imobilizado - vendas antes do uso pretendido; Contrato Oneroso - cus-
tos de cumprimento de contrato; e Referências à Estrutura Conceitual. A en-
tidade deve aplicar essas alterações nos períodos anuais com início em, ou 
após, 1º de janeiro de 2022. A Companhia analisou as emendas às normas 
contábeis mencionadas acima e não identificou impactos em suas políticas 
operacionais e contábeis a serem adotados retrospectivamente ou no início 
do exercício de 2022. 4. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: 
Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futu-
ro. Por definição, as estimativas e julgamentos contábeis são continuamente 
avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores,  
incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as 
circunstâncias. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectiva-
mente. As estimativas contábeis raramente serão iguais aos respectivos  
resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam risco significa-
tivo, com probabilidade de causar ajuste relevante nos valores contábeis de 
ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas nas 
respectivas notas:
Nota Estimativas e julgamentos significativos
6 Contas a receber
7 Imobilizado
10 Provisões de ressarcimento
11 Provisões
7. Imobilizado: Política contábil: É apresentado pelo custo histórico de 
aquisição ou de construção, deduzido da depreciação acumulada. O custo 
histórico também inclui os custos de financiamento relacionados à aquisição 
ou construção de ativos qualificáveis. Os custos subsequentes são incluídos 
no valor contábil do ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando é provável que irão gerar benefícios econômi-
cos futuros associados ao item e quando seu custo pode ser mensurado com 
segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Repa-
ros e manutenções são apropriados ao resultado durante o período em que 
são incorridos. O custo das principais reformas é acrescido ao valor contábil 
do ativo quando os benefícios econômicos futuros ultrapassam o padrão de 
desempenho inicialmente estimado para o ativo em questão. As reformas são 
depreciadas ao longo da vida útil econômica restante do ativo relacionado. 
Ganhos e perdas por alienações são determinados pela comparação do va-
lor da venda com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras (receitas) 
despesas operacionais, líquidas” na demonstração do resultado. A deprecia-
ção dos ativos imobilizados é calculada pelo método linear, considerando os 
custos e os valores residuais durante a vida útil econômica dos bens vincula-
dos à infraestrutura da concessão. As taxas de depreciações utilizadas pela 
Companhia são definidas pela ANEEL por meio da resolução normativa nº 
674/2015 de 11 de agosto de 2015. A Companhia reconhece uma obrigação 
segundo o valor justo para desmobilização de ativos no período em que elas 
ocorrerem, tendo como contrapartida o respectivo ativo imobilizado (Vide 
nota 11 - Provisões). Impairment do imobilizado: O valor contábil de um 
ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável quando o valor 
contábil é maior do que o valor recuperável estimado, de acordo com os cri-
térios adotados pela Companhia para determinar o valor recuperável. Os 
ativos que estão sujeitos à depreciação são revisados para verificar a neces-
sidade de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias 
indiquem que o valor contábil pode não ser recuperável. A perda por impair-
ment é reconhecida pelo montante excedente entre o valor contábil do ativo 
e seu valor recuperável. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a 
Companhia não identificou a necessidade de provisões para impairment para 
os ativos imobilizados.
(a) Composição e movimentação:

2021 2020

Aeroge- 
radores

Máqui- 
nas e 

 Equipa- 
mentos

Edifí- 
cios e 
 cons- 

truções

Desmo- 
biliza- 

ção de 
 ativos

Obras  
 em  

anda- 
mento Total Total

Saldo no início 
 do exercício
 Custo 83.715 4.397 130 2.665 459 91.366 91.358
 Depreciação
   acumulada (14.066) (542) (13) (232) – (14.853) (11.036)
Saldo líquido 69.649 3.855 117 2.433 459 76.513 80.322
 Adições – – – – – – 8
 Depreciação (3.598) (136) (4) (80) – (3.818) (3.817)
 Transferências – 9 – – (9) – –
Saldo no final
  do exercício 66.051 3.728 113 2.353 450 72.695 76.513
Custo 83.715 4.406 130 2.665 450 91.366 91.366
Depreciação
  acumulada (17.664) (678) (17) (312) – (18.671) (14.853)
Saldo no final
  do exercício 66.051 3.728 113 2.353 450 72.695 76.513
Taxas médias
 anuais de de-
  preciação - % 4 3 3 3

8. Empréstimos e financiamentos: Política contábil: São reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e 
subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer dife-
rença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor 
total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período 
em que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando-se 
da taxa de juros efetiva.
(a) Composição:

Encargos  
anuais Circulante Não circulante Total

Modalidade médios 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Moeda nacional
 BNDES TJLP 2,80% 2.497 2.405 44.698 47.022 47.195 49.427

2.497 2.405 44.698 47.022 47.195 49.427
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. TJLP - 
Taxa de Juros de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional.
(b) Perfil de vencimento:
Moda
 lidade 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

A partir  
de 2030 Total

Moeda nacional
 BNDES 2.497 2.827 3.078 3.330 3.581 4.336 5.510 5.818 16.218 47.195

2.497 2.827 3.078 3.330 3.581 4.336 5.510 5.818 16.218 47.195
5% 6% 7% 7% 8% 9% 12% 12% 34% 100%

(c) Movimentação:
2021 2020

Saldo no início do exercício 49.427 51.349
 Provisões de juros 3.798 4.029
 Apropriações dos custos de captações 286 286
 Juros pagos (3.790) (4.047)
 Liquidações (2.526) (2.190)
Saldo no final do exercício 47.195 49.427
(d) Garantias
Modalidade Garantias

BNDES

Garantia Votorantim S.A. (1) e Ventos de Santo Santo Estevão 
Holding S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e ações; 
Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos emergentes 
das autorizações.

Repasse 
 BNDES

Garantia VTRM Energia Participações S.A. e Ventos de Santo 
Santo Estevão Holding S.A.; Contas reservas; Penhor dos 
ativos e ações; Cessão fiduciária de direitos creditórios e 
direitos emergentes das autorizações.

(1) Garantias serão liberadas após o cumprimento de determinadas obriga-
ções previstas nos contratos.
10. Provisão de ressarcimento: Política contábil: A conta de provisão de 
ressarcimento - CCEE reflete os efeitos sobre a geração de energia fora dos 
limites de tolerância estabelecidos (energia efetivamente gerada e a energia 
contratada). Tais variações fora dos limites implicam no registro por estimati-
va de ativos ou passivos contratuais e são reconhecidos no resultado como 
ajuste positivo ou negativo da receita, na rubrica “Receita bruta de venda de 
energia - ACR”. A Administração da Companhia entende que a análise do 
atendimento a estes limites é uma estimativa significativa. (a) Ressarcimen-
to anual: Contratos LEN: Caso a energia fornecida no ano, seja inferior a 
90% da energia contratada anualmente, o valor do ressarcimento será equi-
valente ao maior valor entre o preço contratual vigente, no ciclo base de 
apuração, e o PLD médio do mesmo período, aplicado sobre o montante em 
MWh que for inferior aos 90%. Tais acertos financeiros ocorrem em 12 parce-
las mensais. Caso a energia fornecida seja superior à energia contratada, as 
faixas estarão compreendidas entre 130% e 100%, de acordo com o ano 
atual de apuração do ressarcimento quadrienal, sendo que os limites de tole-
rância são: 130% no primeiro ano, 120% no segundo ano, 110% no terceiro 
ano ou 100% no quarto ano. Para esses casos, a Companhia receberá o va-
lor equivalente a aplicação do PLD sobre o montante em MWh conforme limi-
te de tolerância, em parcela única a partir do segundo mês do próximo ano 
contratual, mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela Compa-
nhia à CCEE. (b) Ressarcimento quadrienal: Contratos LEN: Caso a ener-
gia fornecida seja inferior a 100% da energia contratada no final de cada 
quadriênio, o valor do ressarcimento será equivalente ao maior valor entre o 
preço contratual vigente no último ano do ciclo base de apuração acrescido 
de 6% e o PLD médio do quadriênio de apuração aplicado sobre o montante 
em MWh que for inferior aos 100% e superior a 90% do montante, dado que 
o ressarcimento anual captura os desvios inferiores a 90%. O acerto financei-
ro para energia fornecida abaixo dos limites ocorre em 12 parcelas mensais, 
a partir de fevereiro do ano subsequente ao último ano contratual de cada 
quadriênio, mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela Compa-
nhia à CCEE. Não há acerto financeiro quadrienal para energia fornecida 
acima dos limites, uma vez que, nessa hipótese, os valores serão liquidados 
nos critérios enquadrados no ressarcimento anual.
(c) Composição e movimentação Anual Quadrienal 2021
Saldo no início do exercício 2.470 2.428 4.898
 Adições (i) 6.621 1.768 8.389
Saldo no final do exercício 9.091 4.196 13.287
Circulante 9.091 4.196 13.287

9.091 4.196 13.287
Anual Quadrienal 2020

Saldo no início do exercício – 1.176 1.176
 Adições (i) – 3.722 3.722
Saldo no final do exercício – 4.898 4.898
Circulante 2.470 – 2.470
Não Circulante – 2.428 2.428

2.470 2.428 4.898
(i) O aumento das adições, quando comparado ao mesmo período do ano 
anterior refere-se substancialmente ao incidente do Trafo mencionado na 
nota 1.1.2 (a). A ANEEL emitiu o Despacho nº 2.303/2019 determinando à 
CCEE que proceda à suspensão dos ressarcimentos estabelecidos na Con-
tratação de Energia Elétrica no Ambiente Regulado, referentes ao ano con-
tratual apurado a partir de agosto de 2019, até a decisão final sobre o resul-
tado da instauração da Audiência Pública nº 034/2019 que visa regular os 
procedimentos e critérios para apuração da restrição de operação por cons-
trained-off de usinas eólicas. 13. Receita: Política contábil: A receita é apre-
sentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos des-
contos. A Companhia segue a estrutura conceitual do IFRS 15/CPC 47 
“Receita de contrato com cliente”, baseada no modelo de cinco passos: (i) 
identificação dos contratos com os clientes; (ii) identificação das obrigações 
de desempenho previstas nos contratos; (iii) determinação do preço da tran-
sação; (iv) alocação do preço da transação à obrigação de desempenho pre-
vistas nos contratos e (v) reconhecimento da receita quando a obrigação de 
desempenho é atendida. O modelo de cinco etapas estabelece que a entida-
de deve reconhecer receita para representar a transferência de bens ou ser-

viços prometidos a clientes no valor que reflita a contraprestação que a enti-
dade espera ter direito em troca desses bens ou serviços. Os contratos de 
venda de energia da Companhia são realizados nos ambientes livre e regu-
lado de comercialização brasileira, sendo registrados integralmente na 
CCEE, agente responsável pela contabilização e liquidação de todo o Siste-
ma Interligado Nacional (SIN). A medição contábil do volume de energia a ser 
faturado decorre do processamento da medição física, ajustada ao rateio das 
perdas informadas pela CCEE. O reconhecimento contábil da receita é resul-
tante dos valores a serem faturados aos clientes de acordo com a metodolo-
gia e preços estabelecidos em cada contrato, ajustadas às quantidades de 
energia efetivamente geradas, quando aplicável. Esses ajustes decorrem do 
mecanismo da CCEE que verifica a exposição líquida da Companhia (ven-
das, geração, compras e consumo), denominado balanço energético. Venda 
de energia elétrica: As operações de venda de energia realizadas pela 
Companhia são reconhecidas contabilmente nas demonstrações financeiras 
pelo seu valor justo.

Nota 2021 2020
Receita bruta
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 13.137 10.366

 Provisão de ressarcimento 10 (8.389) (3.722)

4.748 6.644

ACL
 Partes relacionadas 539 322

 Câmara de Comercialização de 
  Energia Elétrica (CCEE) 1.096 2.804

1.635 3.126

Venda crédito de carbono 629 –

Total receita bruta 7.012 9.770

Deduções sobre a receita bruta
 Impostos sobre vendas (299) (357)

 Taxa de fiscalização dos serviços de 
  energia elétrica - TFSEE (60) (56)

(359) (413)

Receita líquida 6.653 9.357
As receitas da Companhia provenientes da venda de energia elétrica são em 
sua totalidade em reais e dentro do mercado interno brasileiro. As receitas 
com a venda de crédito de carbono foram em sua totalidade em dólar, reali-
zadas para o mercado externo.
14. Custos e despesas: 

Custo  
da gera- 

ção de  
energia

Despesas  
gerais e  

adminis- 
trativas 2021

Custo  
da gera- 

ção de 
 energia

Despesas  
gerais e  

adminis- 
trativas 2020

Depreciação e
  amortização (3.823) – (3.823) (3.803) (18) (3.821)

Serviços de operação
 e manutenção
   (O&M) (1.638) – (1.638) (1.237) – (1.237)

Tarifa de Uso do
 Sistema de
  Transmissão
   - TUST (730) – (730) (665) – (665)

Custo de
  manutenção (23) – (23) (52) – (52)

Aluguéis e 
 arrendamentos (246) – (246) (195) (1) (196)

Energia comprada (243) – (243) – – –

Custo com 
 suprimento 
  de energia (8) – (8) (139) – (139)

Serviços de 
 terceiros (287) (41) (328) (69) (199) (268)

Seguros (148) – (148) (37) (50) (87)

Impostos e Taxas (39) (14) (53) – – –

Outras despesas (32) (4) (36) (6) (8) (14)

(7.217) (59) (7.276) (6.203) (276) (6.479)
15. Resultado financeiro líquido: Política contábil: Receitas (despesas) 
financeiras: Compreendem os valores de juros sobre empréstimos e sobre 
aplicações financeiras, variação monetária e descontos diversos que são re-
conhecidos no resultado do exercício pelo regime de competência.

2021 2020
Receitas financeiras
 Rendimentos sobre aplicações financeiras 520 155
 Juros sobre ativos financeiros   

520 155
Despesas financeiras
 Juros sobre empréstimos e financiamentos (3.798) (4.029)
 Apropriações dos custos de captações (286) (286)
 Ajuste a valor presente de desmobilização de ativos (265) (246)
 Outras despesas financeiras (59) (15)

(4.408) (4.576)
(3.888) (4.421)

Diretoria

Frederico Ferreira Sarmento - Diretor Cesar Augusto Conservani - Diretor

Contador

Rafael Reva - CRC 053271/O-0 - CPF: 042.236.189-54

Declaração da auditoria

As demonstrações financeiras completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e o relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras completas estão disponíveis eletronicamente no endereço https://www.oestadoce.com.br/. O referido relatório do auditor independente 
sobre essas demonstrações financeiras foi emitido em 30 de março de 2022, sem modificações.
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Ex-aliado. O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub acusou o presidente Jair Bolsonaro 
(PL) de ter sido “sequestrado” pelo centrão. Em live com o ex-chanceler Ernesto Araújo, ele disse 
ainda que Bolsonaro o pressionou a desistir da pré-candidatura ao governo de São Paulo.NACIONAL

O Tribunal de Contas da União (TCU) também deve interromper novos contratos para esse fim

FOTO DIVULGAÇÃO / TCU

Liberdade não tem preço, mas Musk ajuda e muito com 
seus bilhões

Deputado Carlos Jordy (PL-RJ), após Elon Musk comprar o 
Twitter por US$44 bilhões

O ministro do STF Luís Roberto Bar-
roso agora é acusado de disseminar 
“fake news”, por ter acusado as For-
ças Armadas de serem “orientadas” 

a desacreditar o sistema eleitoral. A acusação 
sem provas valeu nota de repúdio do general 
Paulo Sérgio, ministro da Defesa, para quem 
Barroso foi “irresponsável”, e a acusação de 
espalhar notícias falsas. "Não é a primeira vez 
que o ministro incorre em fake news para ma-
nipular a opinião pública”, diz sem rodeios o 
deputado José Medeiros (Pode-MT).

Voto em cédula fake
“No debate sobre as urnas, ele dizia que era a 

volta ao voto em cédula”, lembra o deputado, re-
ferindo-se a fake news sobre votação eletrônica.

‘Parece militante’
“Ele destila ódio de madrasta contra o presi-

dente”, afirma Medeiros. “Já não se posta mais 
como ministro e sim como um militante”, ataca.

Sem comentários
A coluna entrou em contato com o mi-

nistro, por meio da sua assessoria, mas até o 
fechamento da edição ele não comentou as 
acusações.

Nos olhos dos outros 
Por ironia do destino, Barroso tem sido dos 

ministros que mais se empenham no combate 
à disseminação de notícias falsas.

Revelação
A liberdade para expansão de empresa 

“ligada a tantos escândalos” é criticada por 
entrevistados. “Será uma surpresa para os es-
pectadores”.

Conhecimento de causa
Deputada dos EUA que investigou a em-

presa alerta sobre “corrupção, poluição e 
atividade ilegais” da JBS. “Tenham cuidado, 
Austrália”, diz.

Sabem o que fazem
No ar desde 1961, o Four Corners é uma 

espécie de ‘60 Minutes’ da televisão australia-
na. Um “Globo Repórter” de temas sérios.

Soberba faz mal
O cancelamento do jantar de pré-candida-

tos a presidente de “terceira via” mostra a difi-

Deputado acusa Barroso de espalhar fake news

O PODER SEM PUDOR

Em 1968, corria o boato de que a dita-
dura ia endurecer. Presidia a Câmara o de-
putado mineiro José Bonifácio Lafayette de 
Andrada, o Zezinho Bonifácio, que anun-
ciou: o Congresso permaneceria “em re-
cesso por tempo ilimitado”. A oposição se 
revoltou com a falta de empenho dele para 

evitar o ato de força. Em meio à confusão, 
o também mineiro Celso Passos (MDB) 
protesta ao microfone: “Seja mais Andrada 
e menos Zezinho, nobre deputado!” Zezi-
nho se levantou, fechou a mão, levantou o 
braço bruscamente e deu diversas bananas 
em direção ao adversário. Foi embora.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Bananas intolerantes

Austrália denuncia ‘corrupção’ 
e ‘controle’ da JBS
Tradicional programa de jorna-
lismo investigativo da TV aus-
traliana ABC, o Four Corners 
denunciou a empresa brasileira 
JBS, conhecida das páginas 
policiais no Brasil, enrolada num 
dos maiores esquemas de cor-
rupção já revelados ao mundo. 
O programa explica que, apesar 
de muitos consumidores não 
conhecerem a JBS e suas “es-
candalosas práticas corporati-
vas”, compram seus produtos 
nos supermercados.

culdade de diálogo. A maioria não tem votos, 
mas não perde a soberba: só se animam com 
aliança se forem cabeça de chapa.

Regularidade
O tempo passa, o tempo voa, e o desem-

penho de Lula não muda, à volta de 40% nas 
pesquisas. É provável que a campanha altere o 
percentual para menos, mas ainda assim sua 
presença no 2º turno está garantida.

Proselitismo
Ministros do STF têm feito palestras, no 

Brasil e lá fora, para falar mal do atual presi-
dente, com frequência de fazer inveja ao ex-
-corrupto Lula. A próxima tribuna está reser-
va a Alexandre de Moraes, no próximo dia 29.

‘Valha-nos, Deus’
De acordo com notícia plantada ontem em 

alguns veículos, procuradores “avaliam” ques-
tionar o Twitter, após a venda da empresa por 
US$44 bilhões. Elon Musk deve ter perdido a 
noite de sono.

Trabalho, finalmente
Além do ‘esforço concentrado’ do Senado 

esta semana, está marcada para quinta-feira a 

sessão conjunta do Congresso Nacional para 
analisar 24 vetos do presidente Jair Bolsonaro. 
Vinte deles trancam a pauta.

Inimigos eleitos
O PCO (causa operária) criticou a elei-

ção de Emmanuel Macron, na França. Para 
o partido de esquerda, “tanto Biden, quanto 
Macron, quanto a terceira via representam os 
piores inimigos dos trabalhadores”.

Fracasso retumbante
O CNN+, serviço de streaming da CNN 

dos EUA, torrou US$500 milhões para seu 
lançamento, que resultou em tremendo fra-
casso. Com apenas 10 mil assinantes, a em-
presa fechou menos de um mês depois.

Quatro doses
O Brasil já aplicou mais de um milhão de 

“segundas doses de reforço”, segundo dados 
do painel Vacinômetro Covid-19, do Ministé-
rio da Saúde. A maior parte delas são quartas 
doses do imunizante.

Pensando bem...
...quem com fake news fere, com fake news 

será ferido.

As matérias serão dis-
cutidas pelos senado-
res nesta terça-feira na 
sessão do plenário da 
casa, que está marcada 
para as 16 horas

Senado votará hoje 
projetos sobre Prouni 
e criptomoedas

O plenário do Senado 
analisa hoje, a partir das 
16h, o Projeto de Lei de 
Conversão (PLV) 3/2022, 
que altera regras do Pro-
grama Universidade para 
Todos (Prouni). O texto 
é proveniente de mudan-
ças recém-propostas na 
Câmara dos Deputados à 
Medida Provisória (MP) 
1.075/2021. Uma das 
novidades é a autorização 
de acesso ao 
programa por 
alunos que cur-
saram o ensino 
médio em esco-
las particulares 
sem bolsa de 
estudos ou com 
bolsa parcial.

As bolsas do 
Prouni conti-
nuarão sendo 
destinadas a 
estudantes de faixas de ren-
da específicas, mas o perfil 
socioeconômico dos can-
didatos deixará de ser um 
critério de pré-seleção. Em 
lugar disso, a MP estabelece 
uma ordem de atendimento 
prioritário na concessão de 
bolsas. Em primeiro lugar es-
tão estudantes com deficiên-
cia, seguidos por professores 
da rede pública que vão 
cursar licenciatura ou peda-
gogia. Depois, os estudantes 
em geral. O desempenho no 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) continuará 
sendo considerado como 
critério.

O PLV está trancando a 
pauta do Plenário desde a 
semana passada, quando o 
relator, senador Wellington 
Fagundes (PL-MT), solici-
tou o adiamento da análise 
da matéria, ainda pendente 
de parecer. A MP precisa ser 
votada até 16 de maio; caso 
contrário, perde a validade.

Criptomoedas
Com o trancamento da 

pauta, também ficou para 
esta semana a deliberação 
do Projeto de Lei (PL) 
3.825/2019, que regula-
menta o mercado nacional 
de criptomoedas. Na últi-
ma terça-feira (19), o re-
lator da matéria, senador 
Irajá (PSD-TO), leu seu 
relatório. Ele propôs um 
substitutivo ao projeto de 
autoria do senador Flávio 
Arns (Podemos-PR).

As criptomoedas são um 
tipo de dinheiro totalmente 
digital, negociado pela in-
ternet. O crescimento ace-
lerado desse mercado, em 
todo o mundo, tem gerado 
preocupação com seu uso 
para lavagem de dinheiro, 
diante da insuficiência de 
regulamentação.

Segundo o relator, 
muitas pessoas ainda des-
conhecem esse mercado 
aqui no país: “Confesso, 
com muita humildade, 
que eu também conhecia 
muito pouco a respeito 
dessa matéria. Estudei, me 
aprofundei, busquei quase 
todas as instituições liga-
das a esse novo mercado 
no mundo e aqui no Brasil 
para que eu pudesse estar 
à altura de relatar uma 
matéria tão estratégica e 
importante para a econo-
mia do nosso país”, disse. 
Se aprovado no Senado, o 
projeto seguirá para análi-
se da Câmara dos Deputa-
dos. (Com informações da 
Agência Senado)

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) determinou 
que o governo Jair Bolsonaro 
(PL) suspenda repasses de di-
nheiro do Ministério da Edu-
cação (MEC) para compra 
de kits de robótica. A pasta 
deve também interromper 
celebração de novos termos 
de compromisso com prefei-
turas para esse fim.

A decisão cautelar é do 
ministro Walton Alencar e 
tem como base as revela-
ções da Folha sobre repas-
ses de dinheiro federal que 
priorizaram prefeituras com 
contratos com uma mesma 
empresa, a Megalic. Os do-
nos têm ligação com o pre-
sidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), que controla a 
distribuição de parte das bi-
lionárias emendas de relator 
do Orçamento, fonte do di-
nheiro para robótica.

Sete cidades alagoanas 
receberam neste ano R$ 26 
milhões de dinheiro do MEC 
para robótica, apesar de so-
frerem com deficiências de 
infraestrutura básica, como 
falta de salas de aula, inter-
net, computadores e até água 
encanada. Ao somar os valo-
res recebidos por outros dois 
municípios pernambucanos, 
também com contratos junto 
a Megalic, o valor chega a R$ 
31 milhões. Isso representa 
79% do que foi gasto no 1º 
trimestre na rubrica especí-
fica para compra de equipa-
mentos e mobiliário, na qual 
se inclui o gasto com kits de 
robótica.

Os valores foram trans-
feridos a jato e sob ausência 
de critérios técnicos – em 
abril, após publicação da Fo-
lha, o FNDE manteve mais 
transferências a municípios. 
Os recursos são gerenciados 
pelo Fundo Nacional de De-

senvolvimento da Educação 
(FNDE). O órgão do MEC é 
controlado por políticos do 
centrão. Questionados, MEC 
e FNDE não responderam 
até a publicação deste texto.

Despacho
“Os indícios de irregulari-

dades apontados são graves 
e, caso confirmados, podem 
ocasionar prejuízo ao Erário 
relevante e a ineficácia da 
política pública de educação, 
caso os kits de robótica sejam 
destinados à municípios sem 
capacidade de utilizá-los ade-
quadamente”, diz o despacho. 
No documento, o TCU tam-
bém dá um prazo de cinco 
dias para que o FNDE com-
prove notificação a todos os 
municípios que receberam 
recursos de robótica sobre 
a suspensão dos termos de 
compromisso com o governo 
federal. O tribunal pede ain-
da informações detalhadas 
sobre todos os beneficiados 
com os recursos, pareceres 
sobre aquisição de de kits de 
robótica.

Diligências no FNDE e 

nas prefeituras beneficiadas 
de Alagoas e Pernambuco 
também são determinadas 
pelo TCU. O entendimento é 
estendido tanto a municípios 
que já receberam os recursos 
quanto a outros para os quais 
o governo Bolsonaro já efe-
tivou empenhos (reserva de 
dinheiro) para kits.

A área técnica do tribunal, 
que subsidia os ministros na 
análise dos processos, identi-
ficou que o governo já empe-
nhou de R$ 146 milhões para 
a compra de kits de robótica. 
O recurso é destinado a 29 
municípios de Alagoas e 10 
de Pernambuco. Há questio-
namentos no processo sobre 
a falta de critério para prio-
rizar pagamentos a Alagoas, 
com “três vezes mais empe-
nhos para o Programa Edu-
cação Conectada [que inclui 
os kits] do que o estado em 

segunda posição (PE) e mais 
de cinquenta vezes o estado 
em quinto lugar (SC)”.

Valores
O tribunal também ques-

tiona os valores dos kits e 
pede ao FNDE a memória de 
cálculo. O fundo não tem ata 
de registros de preços sobre 
isso mas os técnicos do TCU 
identificaram que, no siste-
ma do órgão, a solução robó-
tica já aparece com valor de-
finido, de R$ 176 mil. Além 
de comprar cada kit por R$ 
14 mil, os contratos incluem 
outros custos como material 
didático para alunos e pro-
fessores e formações para 
docentes. O que eleva os con-
tratos – em alguns contratos, 
cada solução de robótica, que 
inclui um conjunto de kits e o 
pacote de materiais e forma-
ções, é orçado por R$ 176 mil.

Kits robótica: TCU suspende 
repasses do governo federal
A decisão tem como pano de fundo a divulgação de informações sobre a 
priorização de verbas a prefeituras com contratos com a empresa Megalic
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O presidente do TSE (Tribu-
nal Superior Eleitoral), Edson 
Fachin, afirmou nesta segun-
da-feira (25) que atacar a cor-
te “equivale a atacar a própria 
democracia”. A declaração do 
magistrado ocorre em meio à 
tensão entre os Poderes desen-
cadeada pela decisão do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) de 
conceder perdão de pena ao 
deputado Daniel Silveira (PTB-
-RJ) e pela afirmação do minis-
tro do STF Luís Roberto Bar-

roso de que as Forças Armadas 
têm sido “orientadas” a atacar o 
sistema eleitoral. A instituição 
rebateu a afirmação do minis-
tro, que classificou como “irres-
ponsável” e “ofensa grave”. Fa-
chin não mencionou nenhum 
dos atores envolvidos nos dois 
casos, mas fez um discurso in-
cisivo em defesa da Justiça Elei-
toral, que costuma ser atacada 
pelo chefe do Executivo.

A declaração do magistrado 
ocorreu na reunião da comis-

são do TSE formada por di-
versas instituições, entre elas 
as Forças Armadas, em que 
a corte apresentou medidas 
que vêm sendo adotadas para 
aumentar a transparência do 
processo eleitoral.

“O nosso êxito e credibili-
dade têm raiz na crença que 
compartilhamos de que a de-
mocracia é inegociável, de que 
a Justiça Eleitoral é um patri-
mônio imaterial da sociedade 
brasileira e de que atacá-la 

equivale a atacar a própria de-
mocracia”, disse. O ministro 
listou as premissas com que 
o TSE trabalha: democracia 
eleitoral, o fato de o Brasil ter 
eleições íntegras e a conclusão 
de que o sistema eletrônico de 
votação, “conquanto sempre 
suscetível de aprimoramen-
tos, é reconhecidamente segu-
ro, transparente e auditável”.

“É hora de ressaltar que o 
quadro normativo eleitoral 
para 2022 se encontra ultima-

do e inteiramente estabilizado. 
O regulamento do certame 
eleitoral está pronto para ser 
aplicado. Estamos empregan-
do nosso lema: paz e segurança 
nas eleições”, afirmou. O magis-
trado disse que a corte avança 
a “passos firmes em direção ao 
cumprimento da sua missão de 
diplomar os eleitos” no pleito 
deste ano.

Fachin exaltou a função de-
sempenhada pela comissão de 
transparência das eleições cria-

da pelo TSE, que conta com a 
presença de representantes do 
Congresso, da OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil), das 
Forças Armadas, entre ou-
tras instituições. “A comissão 
nasceu com as atribuições de 
opinar sobre a construção do 
Plano de Ação que hoje se 
materializa nesta reunião e, 
como etapa vindoura, com a 
tarefa de acompanhar as roti-
nas de fiscalização e auditoria 
do processo eleitoral”, disse.
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Fachin defende Justiça Eleitoral em meio a tensão
Presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Edson Fachin, afirmou que atacar a corte “equivale a atacar a própria democracia”

França. O governo brasileiro emitiu nesta segunda-feira (25) comunicado em que envia cumprimen-
tos ao presidente da França, Emmanuel Macron, reeleito neste domingo (24) para o comando do país 
europeu. Macron obteve 58,5% dos votos válidos, derrotando a candidata de direita Marine Le Pen.

Ventos de Santo Augusto II Energias Renováveis S.A.
CNPJ: 15.673.911/0001-57

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio,  
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado. Fortaleza, 26 de abril de 2022 A Diretoria

Balanço patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Ativo Nota 2021 2020
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 22.344 13.985
  Fundo de liquidez - conta reserva 475 520
  Contas a receber de clientes 2.705 3.604
  Tributos a recuperar 56 40
  Outros ativos 123 49

25.703 18.198
Não circulante
  Fundo de liquidez - conta reserva 4.068 3.685

4.068 3.685
  Imobilizado 7 107.180 112.912
  Intangível 18 25

107.198 112.937

  
Total do ativo 136.969 134.820

Passivo e patrimônio líquido Nota 2021 2020
 Circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 3.675 3.541
  Fornecedores 141 247
  Tributos a recolher 455 190
  Partes relacionadas 17 16
  Provisão de ressarcimento 10 20.025 3.384
  Outros passivos 213 221

24.526 7.599
 Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 67.614 71.028
  Partes relacionadas 9 – 5
  Tributos a recolher 204 204
  Provisão de ressarcimento 10 – 3.374
  Provisões 3.733 3.461

71.551 78.072
Total do passivo 96.077 85.671
Patrimônio líquido
 Capital social 49.520 50.781
 Prejuízos acumulados (8.628) (1.632)
Total do patrimônio líquido 40.892 49.149
Total do passivo e patrimônio líquido 136.969 134.820

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de Dezembro 
(Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
 Receita líquida 13 9.823 14.957
 Custo da geração de energia 14 (10.466) (9.271)
Lucro (prejuízo) bruto (643) 5.686
Despesas operacionais
 Gerais e administrativas 14 (49) (352)

(49) (352)
Lucro (prejuízo) operacional antes
 do resultado financeiro (692) 5.334
Resultado financeiro líquido 15
 Receitas financeiras 955 354
 Despesas financeiras (6.501) (6.780)

(5.546) (6.426)
Prejuízo antes do imposto de renda
 e da contribuição social (6.238) (1.092)
Imposto de renda e contribuição social
 Correntes (758) (578)
Prejuízo do exercício (6.996) (1.670)

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado Abrangente 
Exercícios Findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

2021 2020

 Prejuízo do exercício (6.996) (1.670)

Total do resultado abrangente do exercício (6.996) (1.670)
As notas explicativas da Administração são parte integrante  

das demonstrações financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda
 e da contribuição social (6.238) (1.092)
 Ajustes de itens que não representam
  alteração de caixa e equivalentes de caixa
 Depreciação e amortização 14 5.739 5.736
 Juros de empréstimos e financiamentos 15 5.729 6.072
 Apropriação dos custos de captações 15 437 437
 Ajuste a valor presente de
  desmobilização de ativos 15 265 246
 Provisões 7 –
 Provisão de ressarcimento 10 (c) 13.267 5.439

19.206 16.838
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Contas a receber de clientes 899 333
 Tributos a recuperar (16) 14
 Partes relacionadas – 256
 Demais créditos e outros ativos (74) 16
Acréscimo (decréscimo) em passivos
 Fornecedores (106) (283)
 Tributos a recolher (132) (10)
 Partes relacionadas (4) (213)
 Demais obrigações e outros passivos (8) (12)
Caixa proveniente das operações 19.765 16.939
 Juros pagos sobre empréstimos 8 (c) (5.716) (6.099)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (361) (644)
Caixa líquido proveniente das
 atividades operacionais 13.688 10.196
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Investimento em conta reserva (338) (681)
 Aquisição de imobilizado 7 (a) – (39)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimento (338) (720)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento   
 Liquidação de empréstimos e financiamentos 8 (c) (3.730) (3.243)
 Redução de capital 1.1.1 (a) (1.261) (511)
 Dividendos pagos – (719)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de financiamento (4.991) (4.473)
 Acréscimo em caixa e equivalentes de caixa 8.359 5.003
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 13.985 8.982
Caixa e equivalentes de caixa
 no fim do exercício 22.344 13.985

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Reserva de lucros
Nota Capital social Reserva Legal Retenção Prejuízos acumulados Patrimônio Líquido

Em 1º de janeiro de 2020 51.292 38 539 – 51.869
  Prejuízo do exercício – – – (1.670) (1.670)
  Dividendos adicionais distribuídos – – (539) – (539)
  Absorção de prejuízo – (38) 38
  Redução de capital (511) – – – (511)
 Total resultado abrangente do exercício (511) (38) (539) (1.632) (2.720)
Em 31 de dezembro de 2020 50.781 – – (1.632) 49.149
Em 1º de janeiro de 2021 50.781 – – (1.632) 49.149
  Prejuízo do exercício – – – (6.996) (6.996)
 Total resultado abrangente do exercício – – – (6.996) (6.996)
  Redução de capital 1.1.1 (a) (1.261) – – – (1.261)
 Contribuições e distribuições aos acionistas (1.261) – – – (1.261)
Em 31 de dezembro de 2021 49.520 – – (8.628) 40.892

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas Explicativas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Considerações gerais: A Ventos de Santo Augusto II Energias Renováveis 
S.A. (“Companhia”), com sede em Maracanaú, estado do Ceará, tem como 
objetivo a geração e comercialização da energia produzida pela central gera-
dora eólica denominada EOL Ventos de Santo Augusto II, bem como sua ex-
ploração e manutenção. A Companhia é produtora independente de energia 
elétrica, no estado do Piauí, pelo prazo de 35 anos contados a partir de maio 
de 2015. A Companhia é controlada direta da holding Ventos de Santo Estevão 
Holding S.A. (“Ventos de Santo Estevão Holding”) e indireta da VTRM Energia 
Participações S.A. (“VTRM”). A Companhia possui outorga de geração de 
energia, na cidade de Simões, estado do Piauí, através da Portaria MME nº 
180/2015, emitida pelo Ministério de Minas e Energia - MME. Possui capacida-
de instalada de 27,6 MW e energia assegurada de 119.136 MW/ano e compõe 
o complexo eólica Ventos do Araripe III. As atividades são regulamentadas e 
fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”). A energia 
produzida é vendida, em sua maioria, por meio de contratos de longo prazo no 
ambiente de contratação regulado, obtidos em leilões promovidos ANEEL, 
com preços fixos indexados à inflação. Os termos abaixo são utilizados ao 
longo destas demonstrações financeiras de forma abreviada: • ACR - Ambiente 
de Contratação Regulada; • ACL - Ambiente de Contratação Livre; • CCEE - 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica; • LEN - Leilão de Energia de 
Nova. 1.1 Principais eventos ocorridos durante o exercício de 2021: 1.1.1 
Principais eventos societários: (a) Redução de capital: Em 14 de janeiro e 
14 de julho de 2021, em Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a redu-
ção de capital social, no montante de R$ 1.261, passando o capital social de 
R$ 50.781 (dividido em 50.781.034 ações) para R$ 49.520 (dividido em 
49.520.168 ações). 1.1.2 Outros eventos: (a) Incidente ocorrido na subes-
tação coletora: Em 12 de fevereiro de 2021, um novo incidente na subestação 
coletora que interliga as empresas do complexo Ventos do Araripe III, provocou 
o desligamento do transformador de força (trafo) remanescente dessa subes-
tação. Este fato, causou a interrupção total do escoamento da geração de ener-
gia do complexo, visto que o outro transformador estava fora de operação em 
decorrência do sinistro ocorrido em junho de 2020. O parque retornou à opera-
ção comercial no dia 29 de abril, data final do conserto do transformador rela-
tivo à primeira ocorrência. Com relação à segunda ocorrência, a Administração 
da Companhia acionou o fabricante do transformador e as principais empresas 
do setor para obtenção de parecer sobre a viabilidade de seu conserto ou ne-
cessidade de substituição, e, em razão de parecer favorável ao conserto, se-
guiu com o seu reparo, com prazo de conclusão previsto para abril de 2022. A 
interrupção do escoamento da geração de energia do complexo foi refletida na 
provisão para ressarcimento anual que a Companhia apura mensalmente em 
razão da efetiva geração de energia, com consequente redução na receita lí-
quida, até que a situação seja normalizada. Esse impacto foi minimizado em 
razão de apólice de seguro que a Companhia possui para os principais riscos 
associados aos ativos, incluindo danos aos transformadores, com cobertura 
para danos materiais e lucros cessantes. Durante o segundo e terceiro trimes-
tres de 2021, a controladora indireta VTRM discutiu junto à seguradora as pre-
missas envolvidas no cálculo da indenização para os sinistros e enviou seu 
pleito para avaliação. Em dezembro de 2021, após análise, a seguradora efe-
tuou o pagamento para a controladora indireta VTRM, no valor de R$ 46 mi-
lhões. (b) Efeitos da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (CO-
VID-19): Em razão da pandemia declarada pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS), relacionada ao novo Coronavírus (COVID-19) que vem afetan-
do o Brasil e diversos países no mundo, trazendo riscos à saúde pública e im-
pactos na economia mundial, a Companhia informa que, de acordo com um 
Plano Corporativo de Resposta a esta pandemia, vêm tomando as medidas 
preventivas e de mitigação dos riscos em linha com as diretrizes estabelecidas 
pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais, visando minimizar, ao 
máximo possível, eventuais impactos no que se refere à saúde e segurança 
dos seus colaboradores, familiares, parceiros e comunidades, e à continuidade 
das operações e do negócio. A Companhia está avaliando o assunto também 
junto aos seus clientes, fornecedores e demais credores e até o momento não 
foram identificados impactos materiais para os seus negócios. Neste cenário, a 
Companhia avaliou as seguintes estimativas nas demonstrações financeiras: 
(i) Perdas de crédito esperadas decorrentes dos impactos da COVID-19: A 
Companhia avaliou a posição do seu contas a receber em 31 de dezembro de 
2021 e não identificou créditos de difícil recuperação ou de liquidação duvido-
sa. Tal análise foi feita com base nas políticas contábeis da Companhia e na 
avaliação da situação financeiras dos credores no período findo em 31 de de-
zembro de 2021. (ii) Redução ao valor recuperável de ativos tangíveis e 
intangíveis: A Companhia avaliou os indicativos de desvalorização de ativos 
decorrentes da pandemia e concluiu que não há indicativos de mudança no 
valor recuperável de seus ativos imobilizados e intangíveis. (iii) Cumprimento 
de obrigações assumidas com clientes e fornecedores: A Companhia ava-
liou seus principais contratos de fornecimento e suprimento, junto a clientes e 
fornecedores, respectivamente, e concluiu que, apesar dos impactos causados 
pela pandemia, as obrigações contratuais foram cumpridas e, portanto, nesse 
momento não há evidências ou formalizações de insolvência ou falta de liqui-
dez dos contratos. (iv) Cumprimento de obrigações em contratos de dívi-
das - covenants: A Companhia avaliou os covenants contidos em seus contra-
tos de dívidas e em 31 de dezembro de 2021, e concluiu que a pandemia não 
impactou no atendimento das obrigações acordadas nos contratos de emprés-
timos e financiamentos. Por fim, até o presente momento, a Companhia infor-
ma que não houve impactos materiais em suas operações por conta da CO-
VID-19. 2. Apresentação das demonstrações financeiras e resumo das 
práticas contábeis: 2.1 Base de apresentação: (a) Demonstrações finan-
ceiras: As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apre-
sentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, vigentes em 31 
de dezembro de 2021, o que inclui os pronunciamentos emitidos pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e conforme as normas internacionais 
de Relatório Financeiro (International Financial Reporting Standards (“IFRS”) 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) e interpreta-
ções “IFRIC”, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das de-
monstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as 
utilizadas pela Administração na sua gestão. A preparação das demonstrações 
financeiras considerou a base contábil de continuidade operacional, o custo 
histórico como base de valor, que no caso de certos ativos e passivos financei-

ros, foram ajustados para refletir a mensuração ao valor justo. As demonstra-
ções financeiras requerem o uso de certas estimativas contábeis críticas e 
também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia 
no processo de aplicação de suas práticas contábeis. As áreas que requerem 
maior nível de julgamento e apresentam maior complexidade, bem como as 
áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstra-
ções financeiras, estão divulgadas na Nota 4. (b) Aprovação das demonstra-
ções financeiras: A emissão destas demonstrações financeiras foi aprovada 
pela Diretoria em 29 de março de 2022. 2.2 Moeda funcional e de apresenta-
ção das demonstrações financeiras: A moeda funcional e de apresentação 
da Companhia é o Real (“R$”). 3. Novas normas, alterações e interpreta-
ções de normas emitidas pelo CPC e IASB: 3.1 Novas normas emitidas e 
emendas as normas contábeis adotadas pela Companhia: As seguintes 
alterações de normas emitidas pelo IASB foram adotadas pela primeira vez 
para o exercício iniciado em 1° de janeiro de 2021: (i) Classificação de passivos 
entre circulante e não circulante: alterações ao IAS 1/CPC 26 “Apresentação 
das Demonstrações Contábeis”; (ii) Adoção inicial do IFRS em subsidiárias: 
alterações ao IFRS 1/CPC 37 “Adoção inicial das normas internacionais de 
contabilidade”; (iii) Custos de empréstimos no teste de desreconhecimento de 
passivos financeiros: alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”; 
(iv) Incentivos em arrendamentos: alterações ao IFRS 16/CPC 06 “Arrenda-
mentos” (v) Custo no cumprimento de contratos onerosos: alterações ao IAS 
37/CPC 25 “Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes; (vi) Con-
cessões relacionadas ao COVID-19: alterações ao IFRS 17 “Contratos de se-
guro”; (vii) Reforma das IBORs (Interbank Offered Rate): alterações ao IFRS 9/
CPC 48 “Instrumentos financeiros”, IAS 39/CPC 38 “Instrumentos financeiros 
- reconhecimento e mensuração, IFRS 7/CPC 40 “Instrumentos financeiros: 
evidenciação”, IFRS 4/CPC 11 “Contratos de seguro” e IFRS 16/CPC 06 “Ar-
rendamentos”. A Companhia analisou as emendas às normas contábeis men-
cionadas acima e não identificou impactos em suas políticas operacionais e 
contábeis. 3.2 Novas normas emitidas e emendas as normas contábeis 
ainda não adotadas pela Companhia: As seguintes alterações de normas 
emitidas pelo IASB serão adotadas pela primeira vez em exercícios iniciados 
após 1° de janeiro de 2022: (i) Revisão de pronunciamentos técnicos pelo co-
mitê de pronunciamentos contábeis, nº 19/2021 com alterações nos Pronun-
ciamentos Técnicos: CPC 37 (R1)/IFRS 1 - Adoção Inicial das Normas Interna-
cionais de Contabilidade, CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros, 
CPC 29/IAS 41 - Ativo Biológico e Produto Agrícola, CPC 27/IAS 16 - Ativo 
Imobilizado, CPC 25/IAS 37 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Con-
tingentes e CPC 15 (R1)/IFRS 3 - Combinação de Negócios, em decorrência 
das alterações anuais relativas ao ciclo de melhorias 2018-2020; Ativo Imobili-
zado - vendas antes do uso pretendido; Contrato Oneroso - custos de cumpri-
mento de contrato; e Referências à Estrutura Conceitual. A entidade deve apli-
car essas alterações nos períodos anuais com início em, ou após, 1º de janeiro 
de 2022. A Companhia analisou as emendas às normas contábeis menciona-
das acima e não identificou impactos em suas políticas operacionais e contá-
beis a serem adotados retrospectivamente ou no início do exercício de 2022. 
4. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: Com base em premissas, 
a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimati-
vas e julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na 
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. As revisões das esti-
mativas são reconhecidas prospectivamente. As estimativas contábeis rara-
mente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premis-
sas que apresentam risco significativo, com probabilidade de causar ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício 
social, estão contempladas nas respectivas notas:
Nota Estimativas e julgamentos significativos
6 Contas a receber
7 Imobilizado
10 Provisões de ressarcimento
11 Provisões
7. Imobilizado: Política contábil: É apresentado pelo custo histórico de 
aquisição ou de construção, deduzido da depreciação acumulada. O custo 
histórico também inclui os custos de financiamento relacionados à aquisição 
ou construção de ativos qualificáveis. Os custos subsequentes são incluídos 
no valor contábil do ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando é provável que irão gerar benefícios econômi-
cos futuros associados ao item e quando seu custo pode ser mensurado com 
segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Repa-
ros e manutenções são apropriados ao resultado durante o período em que 
são incorridos. O custo das principais reformas é acrescido ao valor contábil 
do ativo quando os benefícios econômicos futuros ultrapassam o padrão de 
desempenho inicialmente estimado para o ativo em questão. As reformas são 
depreciadas ao longo da vida útil econômica restante do ativo relacionado. 
Ganhos e perdas por alienações são determinados pela comparação do va-
lor da venda com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras (receitas) 
despesas operacionais, líquidas” na demonstração do resultado. A deprecia-
ção dos ativos imobilizados é calculada pelo método linear, considerando os 
custos e os valores residuais durante a vida útil econômica dos bens vincula-
dos à infraestrutura da concessão. As taxas de depreciações utilizadas pela 
Companhia são definidas pela ANEEL por meio da resolução normativa 
Nº674/2015 de 11 de agosto de 2015. A Companhia reconhece uma obriga-
ção segundo o valor justo para desmobilização de ativos no período em que 
elas ocorrerem, tendo como contrapartida o respectivo ativo imobilizado 
(Vide nota 11 - Provisões). Impairment do imobilizado: O valor contábil de 
um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável quando o valor 
contábil é maior do que o valor recuperável estimado, de acordo com os cri-
térios adotados pela Companhia para determinar o valor recuperável. Os 
ativos que estão sujeitos à depreciação são revisados para verificar a neces-
sidade de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias 
indiquem que o valor contábil pode não ser recuperável. A perda por impair-
ment é reconhecida pelo montante excedente entre o valor contábil do ativo 
e seu valor recuperável. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a 
Companhia não identificou a necessidade de provisões para impairment para 
os ativos imobilizados. 

(a) Composição e movimentação: 2021 2020

Aerogeradores
Máquinas e  

Equipamentos
Edifícios e  

construções
Desmobilização  

de ativos
Obras em  

andamento Total Total
Saldo no início do exercício – – – – – – –
 Custo 125.650 7.328 145 2.640 392 136.155 136.116
 Depreciação acumulada (22.009) (1.010) (18) (206) – (23.243) (17.513)
Saldo líquido 103.641 6.318 127 2.434 392 112.912 118.603
 Adições – – – – – – 39
 Depreciação (5.400) (247) (5) (80) – (5.732) (5.730)
 Transferências – 39 – – (39) – –
Saldo no final do exercício 98.241 6.110 122 2.354 353 107.180 112.912
Custo 125.650 7.367 145 2.640 353 136.155 136.155
Depreciação acumulada (27.409) (1.257) (23) (286) – (28.975) (23.243)
Saldo no final do exercício 98.241 6.110 122 2.354 353 107.180 112.912
Taxas médias anuais de depreciação - % 4 3 3 3

8. Empréstimos e financiamentos: Política contábil: São reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e 
subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer dife-
rença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor 
total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período 
em que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando-se 
da taxa de juros efetiva. 
(a) Composição: Encargos  

anuais médios
Circulante Não circulante Total

Modalidade 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Moeda nacional
 BNDES TJLP + 2,80% 3.675 3.541 67.614 71.028 71.289 74.569

3.675 3.541 67.614 71.028 71.289 74.569
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. TJLP - 
Taxa de Juros de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional. 

14. Custos e despesas: Custo da geração  
de energia

Despesas gerais  
e administrativas 2021

Custo da geração  
de energia

Despesas gerais  
e administrativas 2020

Depreciação e amortização (5.739) – (5.739) (5.716) (20) (5.736)
Serviços de operação e manutenção (O&M) (2.413) – (2.413) (1.874) – (1.874)
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) (1.065) – (1.065) (998) – –
Aluguéis e arrendamentos (345) – (345) (306) (1) (307)
Serviços de terceiros (327) (39) (366) (74) (241) (315)
Energia comprada (289) – (289) (190) – (190)
Seguros (222) – (222) (55) (76) (131)
Impostos, taxas e contribuições (27) (9) – – – –
Custo de manutenção (23) – (23) (48) – (48)
Outras despesas (16) (1) (17) (10) (14) (24)

(10.466) (49) (10.479) (9.271) (352) (8.625)

15. Resultado financeiro líquido: Política contábil: Receitas (despesas) 
financeiras: Compreendem os valores de juros sobre empréstimos e sobre 
aplicações financeiras, variação monetária e descontos diversos que são re-
conhecidos no resultado do exercício pelo regime de competência.
Receitas financeiras 2021 2020
 Rendimentos sobre aplicações financeiras 955 353
 Juros sobre ativos financeiros – 1

955 354

Despesas financeiras
 Juros sobre empréstimos e financiamentos (5.729) (6.072)
 Apropriações dos custos de captações (437) (437)
 Ajuste a valor presente de desmobilização de ativos (265) (246)
 Despesas de captação de empréstimos (29) –
 Outras despesas financeiras (41) (25)

(6.501) (6.780)
(5.546) (6.426)

(b) Perfil de vencimento:
Modalidade 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 A partir de 2030 Total
Moeda nacional
 BNDES 3.675 4.144 4.508 4.873 5.238 6.332 8.035 8.850 25.634 71.289

3.675 4.144 4.508 4.873 5.238 6.332 8.035 8.850 25.634 71.289
5,2% 5,8% 6,3% 6,8% 7,3% 8,9% 11,3% 12,4% 36,0% 100%

(c) Movimentação:
2021 2020

Saldo no início do exercício 74.569 77.402
 Provisões de juros 5.729 6.072
 Apropriações dos custos de captações 437 437
 Juros pagos (5.716) (6.099)
 Liquidações (3.730) (3.243)
Saldo no final do exercício 71.289 74.569
(d) Garantias:
Modalidade Garantia
BNDES Garantia Votorantim S.A.(1) e Ventos de Santo Estevão Holding 

S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e ações; Cessão fiduciá-
ria de direitos creditórios e direitos emergentes das autorizações.

Repasse 
 BNDES

Garantia VTRM Energia Participações S.A. e Ventos de Santo 
Estevão Holding S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e 
ações; Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos emer-
gentes das autorizações.

(1) Garantias serão liberadas após o cumprimento de determinadas obriga-
ções previstas nos contratos. 
10. Provisão de ressarcimento: Política contábil: A conta de provisão de 
ressarcimento - CCEE reflete os efeitos sobre a geração de energia fora dos 
limites de tolerância estabelecidos (energia efetivamente gerada e a energia 
contratada). Tais variações fora dos limites implicam no registro por estimati-
va de ativos ou passivos contratuais e são reconhecidos no resultado como 
ajuste positivo ou negativo da receita, na rubrica “Receita bruta de venda de 
energia - ACR”. A Administração da Companhia entende que a análise do 
atendimento a estes limites é uma estimativa significativa. (a) Ressarcimen-
to anual: Contratos LEN: Caso a energia fornecida no ano, seja inferior a 
90% da energia contratada anualmente, o valor do ressarcimento será equi-
valente ao maior valor entre o preço contratual vigente, no ciclo base de 
apuração, e o PLD médio do mesmo período, aplicado sobre o montante em 
MWh que for inferior aos 90%. Tais acertos financeiros ocorrem em 12 parce-
las mensais. Caso a energia fornecida seja superior à energia contratada, as 
faixas estarão compreendidas entre 130% e 100%, de acordo com o ano 
atual de apuração do ressarcimento quadrienal, sendo que os limites de tole-
rância são: 130% no primeiro ano, 120% no segundo ano, 110% no terceiro 
ano ou 100% no quarto ano. Para esses casos, a Companhia receberá o va-
lor equivalente a aplicação do PLD sobre o montante em MWh conforme limi-
te de tolerância, em parcela única a partir do segundo mês do próximo ano 
contratual, mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela Compa-
nhia à CCEE. (b) Ressarcimento quadrienal: Contratos LEN: Caso a ener-
gia fornecida seja inferior a 100% da energia contratada no final de cada 
quadriênio, o valor do ressarcimento será equivalente ao maior valor entre o 
preço contratual vigente no último ano do ciclo base de apuração acrescido 
de 6% e o PLD médio do quadriênio de apuração aplicado sobre o montante 
em MWh que for inferior aos 100% e superior a 90% do montante, dado que 
o ressarcimento anual captura os desvios inferiores a 90%. O acerto financei-
ro para energia fornecida abaixo dos limites ocorre em 12 parcelas mensais, 
a partir de fevereiro do ano subsequente ao último ano contratual de cada 
quadriênio, mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela Compa-
nhia à CCEE. Não há acerto financeiro quadrienal para energia fornecida 
acima dos limites, uma vez que, nessa hipótese, os valores serão liquidados 
nos critérios enquadrados no ressarcimento anual.
(c) Composição e movimentação:

2021
Ressarcimento  

anual
Ressarcimento  

quadrienal Total
Saldo no início do exercício 3.384 3.374 6.758
 Adições (i) 10.450 2.817 13.267
Saldo no final do exercício 13.834 6.191 20.025
 Circulante 13.834 6.191 20.025

13.834 6.191 20.025

2020
Ressarcimento  

anual
Ressarcimento  

quadrienal Total
Saldo no início do exercício – 1.319 1.319
 Adições (i) 3.384 2.055 5.439
Saldo no final do exercício 3.384 3.374 6.758
 Circulante 3.384 – 3.384
 Não circulante – 3.374 3.374

3.384 3.374 6.758
(i) O aumento das adições, quando comparado ao mesmo período do ano 
anterior refere-se substancialmente ao incidente do Trafo mencionado na 
nota 1.1.2 (a). A ANEEL emitiu o Despacho nº 2.303/2019 determinando à 
CCEE que proceda à suspensão dos ressarcimentos estabelecidos na Con-
tratação de Energia Elétrica no Ambiente Regulado, referentes ao ano con-
tratual apurado a partir de agosto de 2019, até a decisão final sobre o resul-
tado da instauração da Audiência Pública nº 034/2019 que visa regular os 
procedimentos e critérios para apuração da restrição de operação por cons-
trained-off de usinas eólicas. 13. Receita: Política contábil: A receita é apre-
sentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos des-
contos. A Companhia segue a estrutura conceitual do IFRS 15/CPC 47 
“Receita de contrato com cliente”, baseada no modelo de cinco passos: (i) 
identificação dos contratos com os clientes; (ii) identificação das obrigações 
de desempenho previstas nos contratos; (iii) determinação do preço da tran-
sação; (iv) alocação do preço da transação à obrigação de desempenho pre-
vistas nos contratos; e (v) reconhecimento da receita quando a obrigação de 
desempenho é atendida. O modelo de cinco etapas estabelece que a entida-
de deve reconhecer receita para representar a transferência de bens ou ser-
viços prometidos a clientes no valor que reflita a contraprestação que a enti-
dade espera ter direito em troca desses bens ou serviços. Os contratos de 
venda de energia da Companhia são realizados nos ambientes livre e regu-
lado de comercialização brasileira, sendo registrados integralmente na 
CCEE, agente responsável pela contabilização e liquidação de todo o Siste-
ma Interligado Nacional (SIN). A medição contábil do volume de energia a ser 
faturado decorre do processamento da medição física, ajustada ao rateio das 
perdas informadas pela CCEE. O reconhecimento contábil da receita é resul-
tante dos valores a serem faturados aos clientes de acordo com a metodolo-
gia e preços estabelecidos em cada contrato, ajustadas às quantidades de 
energia efetivamente geradas, quando aplicável. Esses ajustes decorrem do 
mecanismo da CCEE que verifica a exposição líquida da Companhia (ven-
das, geração, compras e consumo), denominado balanço energético. Venda 
de energia elétrica: As operações de venda de energia realizadas pela 
Companhia são reconhecidas contabilmente nas demonstrações financeiras 
pelo seu valor justo.

Nota 2021 2020
Receita bruta
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 21.332 19.182
 Provisão de ressarcimento 10 (13.267) (5.439)

8.065 13.743
ACL
 Partes relacionadas 9 594 364
 Câmara de Comercialização
  de Energia Elétrica (CCEE) 654 1.504

1.248 1.868
Venda crédito de carbono 1.019 –
Total receita bruta 10.332 15.611
Deduções sobre a receita bruta
 Impostos sobre vendas (418) (570)
 Taxa de fiscalização dos serviços
  de energia elétrica - TFSEE (91) (84)

(509) (654)
Receita líquida 9.823 14.957
As receitas da Companhia provenientes da venda de energia elétrica são em 
sua totalidade em reais e dentro do mercado interno brasileiro. As receitas 
com a venda de crédito de carbono foram em sua totalidade em dólar, reali-
zadas para o mercado externo. 

Diretoria

Frederico Ferreira Sarmento - Diretor Cesar Augusto Conservani - Diretor

Contador

Rafael Reva - CRC 053271/O-0 - CPF: 042.236.189-54

Declaração da auditoria

As demonstrações financeiras completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e o relatório do auditor independente sobre essas 
demonstrações financeiras completas estão disponíveis eletronicamente no endereço https://www.oestadoce.com.br/. O referido relatório do auditor 
independente sobre essas demonstrações financeiras foi emitido em 30 de março de 2022, sem modificações.
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O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) avalia que 
a compra do Twitter pelo 
bilionário Elon Musk não 
deve afetar os acordos fei-
tos entre a Corte e a pla-
taforma para o combate à 
desinformação na eleição.
Os entendimentos firma-
dos até o momento são mais 
no sentido da cooperação e 
não preveem alterações sig-
nificativas que ensejariam 
uma mudança de formato 
em uma nova gestão.

Além disso, especialistas 

na área avaliam que a com-
pra só deve ser concretizada 
no final do 
ano, ou seja, 
após as elei-
ções no Bra-
sil. A aquisi-
ção precisa 
ser aprovada 
pelo regula-
dor america-
no e passar 
por ritos de 
controle acio-
nário, o que deve demorar.

Essa é a avaliação também 

do deputado federal Orlan-
do Silva (PC do B-SP), rela-

tor do projeto 
de lei das fake 
news. “A con-
solidação da 
compra vai 
se projetar 
para além da 
eleição. Com 
sorte, vai ser 
homologada 
em dezem-
bro. Eu não 

vejo no curto prazo uma 
mudança de orientação por 

parte do Twitter”, analisa.
O parlamentar acredita, 

ainda, que em que pese a 
defesa da liberdade de ex-
pressão pelo novo dono da 
plataforma, a mudança na 
condução dos negócios não 
deve ser brusca. Ele destaca 
que a postura como usuário 
não é, necessariamente, a 
mesma como dona da em-
presa. “A imagem pública é 
um ativo e se passar da li-
nha, ele é quem vai perder”, 
diz. O Twitter aceitou, nesta 
segunda-feira (25), a oferta 

de US$ 44 bilhões (R$ 214 
bilhões) feita pelo bilioná-
rio Elon Musk para com-
prar a rede social. A decisão 
ocorre após o conselho de 
administração da empresa 
aprovar a oferta feita aos 
acionistas.

A aquisição - uma das 
maiores da história corpo-
rativa - pode tornar Elon 
Musk um barão das redes 
sociais, com poder de con-
trolar o que ele mesmo de-
finiu como a “praça pública 
de fato do mundo”.

O Twitter anunciou nes-
ta segunda-feira (25) que 
aceitou a oferta de US$ 44 
bilhões (R$ 214 bilhões) 
feita pelo bilionário Elon 
Musk para comprar a rede 
social. A rede foi criada em 
2006 por Jack Dorsey, Noah 
Glass, Biz Stone e Evan Wil-
liams. O primeiro tuíte foi 
publicado por Dorsey em 
março daquele ano. Inicial-
mente, o serviço seria chama-
do “twttr” -o domínio “twit-
ter” já estava em uso, e seria 
comprado apenas depois.

Ventos de Santo Augusto VI Energias Renováveis S.A.
CNPJ: 15.673.793/0001-87

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio,  
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado. Fortaleza, 26 de abril de 2022 A Diretoria

Balanço patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Ativo
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 25.804 13.672
  Fundo de liquidez - conta reserva 514 563
  Contas a receber de clientes 3.145 5.504
  Tributos a recuperar 76 51
  Outros ativos 132 53

29.671 19.843
Não circulante
  Fundo de liquidez - conta reserva 4.178 3.794

4.178 3.794
  Imobilizado 7 118.512 124.542
  Intangível 20 27

118.532 124.569

  
Total do ativo 152.381 148.206

Nota 2021 2020
Passivo e patrimônio líquido
 Circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 3.629 3.497
  Fornecedores 78 181
  Tributos a recolher 435 241
  Partes relacionadas 9 20 23
  Provisão de ressarcimento 10 29.394 5.822
  Dividendos a pagar 9 – 1.136
  Outros passivos 190 194

33.746 11.094
 Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 68.102 71.468
  Tributos a recolher 221 221
  Provisão de ressarcimento 10 – 6.424
  Provisões 11 3.730 3.461

72.053 81.574
Total do passivo 105.799 92.668
Patrimônio líquido 12
 Capital social 56.639 56.867
 Prejuízos acumulados (10.057) (1.329)
Total do patrimônio líquido 46.582 55.538
Total do passivo e patrimônio líquido 152.381 148.206

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de Dezembro 
(Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Receita líquida 13 9.173 15.229
Custo da geração de energia 14 (11.498) (10.031)
Lucro (prejuízo) bruto (2.325) 5.198
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 14 (71) (359)

(71) (359)
Lucro (prejuízo) operacional
 antes do resultado financeiro (2.396) 4.839
Resultado financeiro líquido 15
Receitas financeiras 1.052 303
Despesas financeiras (6.572) (6.852)

(5.520) (6.549)
Prejuízo antes do imposto de renda
 e da contribuição social (7.916) (1.710)
Imposto de renda e contribuição social
Correntes (812) (569)
Prejuízo bruto do exercício (8.728) (2.279)

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado Abrangente 
Exercícios Findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

2021 2020
 Prejuízo do exercício (8.728) (2.279)
Total do resultado abrangente do exercício (8.728) (2.279)

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda
 e da contribuição social (7.916) (1.710)
 Ajustes de itens que não representam
  alteração de caixa e equivalentes de caixa
 Depreciação e amortização 14 6.191 6.185
 Juros de empréstimos e financiamentos 8 (c) 5.771 6.113
 Apropriação dos custos de captações 8 (c) 462 462
 Provisões 4 –
 Ajuste a valor presente de
  desmobilização de ativos 265 246
 Provisão de ressarcimento 10 17.148 8.029

21.925 19.325
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Contas a receber de clientes 2.359 503
 Tributos a recuperar (25) 22
 Partes relacionadas – 277
 Demais créditos e outros ativos (79) 16
Acréscimo (decréscimo) em passivos
 Fornecedores (103) (309)
 Tributos a recolher (192) (68)
 Partes relacionadas (3) (214)
 Demais obrigações e outros passivos (4) (119)
Caixa proveniente das operações 23.878 19.433
 Juros pagos sobre empréstimos 8 ( c) (5.758) (6.140)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (426) (544)
Caixa líquido proveniente
 das atividades operacionais 17.694 12.749
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Investimento em conta reserva (335) (724)
 Aquisição de imobilizado 7 (a) (154) (22)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimento (489) (746)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Liquidação de empréstimos e financiamentos 8 ( c) (3.709) (3.230)
 Dividendos pagos 1.1.1 (a) (1.136) (1.084)
 Redução de capital 1.1.1 (b) (228) –
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de financiamento (5.073) (4.314)
 Acréscimo em caixa e equivalentes de caixa 12.132 7.689
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 13.672 5.983
Caixa e equivalentes de caixa
 no fim do exercício 25.804 13.672

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Reserva de lucros
Nota Capital social Reserva Legal Retenção Prejuízos Acumulados Patrimônio Líquido

Em 1º de janeiro de 2020 56.867 356 445 – 57.668
  Prejuízo do exercício – – – (2.279) (2.279)
 Total resultado abrangente do exercício – – – (2.279) (2.279)
  Reversão de dividendos mínimos obrigatórios – – 149 – 149
  Absorção de prejuízo (356) (594) 950 –
 Contribuições e distribuições aos acionistas – (356) (445) (1.329) (2.130)
Em 31 de dezembro de 2020 56.867 – – (1.329) 55.538
Em 1º de janeiro de 2021 56.867 – – (1.329) 55.538
  Prejuízo do exercício – – – (8.728) (8.728)
 Total resultado abrangente do exercício – – – (8.728) (8.728)
  Redução de capital 1.1.1 (b) (228) – – – (228)
 Contribuições e distribuições aos acionistas (228) – – – (228)
Em 31 de dezembro de 2021 56.639 – – (10.057) 46.582

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas Explicativas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Considerações gerais: A Ventos de Santo Augusto VI Energias Renová-
veis S.A. (“Companhia”), com sede em Maracanaú, Estado do Ceará, tem 
como objetivo a geração e comercialização da energia produzida pela central 
geradora eólica denominada EOL Ventos de Santo Augusto VI, bem como 
sua exploração e manutenção. A Companhia é produtora independente de 
energia elétrica, no estado do Piauí, pelo prazo de 35 anos contados a partir 
de setembro de 2014. A Companhia é controlada direta da holding Ventos de 
Santo Estevão Holding S.A. (“Ventos de Santo Estevão Holding”) e indireta da 
VTRM Energia Participações S.A. (“VTRM”). A Companhia possui outorga de 
geração de energia, na cidade de Simões, estado do Piauí, através da Porta-
ria MME nº 460/2014, emitida pelo Ministério de Minas e Energia - MME. 
Possui capacidade instalada de 29,9 MW e energia assegurada de 140.160 
MW/ano e compõe o complexo eólico Ventos do Araripe III. As atividades são 
regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
(“ANEEL”). A energia produzida é vendida, em sua maioria, por meio de con-
tratos de longo prazo no ambiente de contratação regulado, obtidos em lei-
lões promovidos ANEEL, com preços fixos indexados à inflação. Os termos 
abaixo são utilizados ao longo destas demonstrações financeiras de forma 
abreviada: • ACR - Ambiente de Contratação Regulada; • ACL - Ambiente de 
Contratação Livre; • CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica; 
• LEN - Leilão de Energia Nova. 1.1 Principais eventos ocorridos durante 
o exercício de 2021: 1.1.1 Principais eventos societários: (a) Dividendos 
pagos: Em janeiro e julho de 2021, a Companhia pagou dividendos para sua 
controladora Ventos de Santo Estevão Holding, no montante de R$ 1.136, 
referente aos dividendos deliberados de exercícios anteriores. (b) Redução 
de capital: Em 14 de janeiro de 2021, em Assembleia Geral Extraordinária, 
foi aprovada a redução de capital social, no montante de R$ 228, passando o 
capital social de R$ 56.867 (dividido em 56.867.100,00 ações) para 
R$ 56.639 (dividido em 56.639.021,45 ações). 1.1.2 Outros eventos: (a) In-
cidente ocorrido na subestação coletora: Em 12 de fevereiro de 2021, um 
novo incidente na subestação coletora que interliga as empresas do comple-
xo Ventos do Araripe III, provocou o desligamento do transformador de força 
(trafo) remanescente dessa subestação. Este fato, causou a interrupção total 
do escoamento da geração de energia do complexo, visto que o outro trans-
formador estava fora de operação em decorrência do sinistro ocorrido em 
junho de 2020. O parque retornou à operação comercial no dia 29 de abril, 
data final do conserto do transformador relativo à primeira ocorrência. Com 
relação à segunda ocorrência, a Administração da Companhia acionou o fa-
bricante do transformador e as principais empresas do setor para obtenção 
de parecer sobre a viabilidade de seu conserto ou necessidade de substitui-
ção, e, em razão de parecer favorável ao conserto, seguiu com o seu reparo, 
com prazo de conclusão previsto para abril de 2022. A interrupção do escoa-
mento da geração de energia do complexo foi refletida na provisão para res-
sarcimento anual que a Companhia apura mensalmente em razão da efetiva 
geração de energia, com consequente redução na receita líquida, até que a 
situação seja normalizada. Esse impacto foi minimizado em razão de apólice 
de seguro que a Companhia possui para os principais riscos associados aos 
ativos, incluindo danos aos transformadores, com cobertura para danos ma-
teriais e lucros cessantes. Durante o segundo e terceiro trimestres de 2021, 
a controladora indireta VTRM discutiu junto à seguradora as premissas envol-
vidas no cálculo da indenização para os sinistros e enviou seu pleito para 
avaliação. Em dezembro de 2021, após análise, a seguradora efetuou o pa-
gamento para a controladora indireta VTRM, no valor de R$ 46 milhões.  
(b) Efeitos da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19): 
Em razão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS), relacionada ao novo Coronavírus (COVID-19) que vem afetando o 
Brasil e diversos países no mundo, trazendo riscos à saúde pública e impac-
tos na economia mundial, a Companhia informa que, de acordo com um Pla-
no Corporativo de Resposta a esta pandemia, vêm tomando as medidas 
preventivas e de mitigação dos riscos em linha com as diretrizes estabeleci-
das pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais, visando minimi-
zar, ao máximo possível, eventuais impactos no que se refere à saúde e se-
gurança dos seus colaboradores, familiares, parceiros e comunidades, e à 
continuidade das operações e do negócio. A Companhia está avaliando o 
assunto também junto aos seus clientes, fornecedores e demais credores e 
até o momento não foram identificados impactos materiais para os seus ne-
gócios. Neste cenário, a Companhia avaliou as seguintes estimativas nas 
demonstrações financeiras: (i) Perdas de crédito esperadas decorrentes 
dos impactos da COVID-19: A Companhia avaliou a posição do seu contas 
a receber em 31 de dezembro de 2021 e não identificou créditos de difícil 
recuperação ou de liquidação duvidosa. Tal análise foi feita com base nas 
políticas contábeis da Companhia e na avaliação da situação financeira dos 
credores no período findo em 31 de dezembro de 2021. (ii) Redução ao va-
lor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis: A Companhia avaliou os 
indicativos de desvalorização de ativos decorrentes da pandemia e concluiu 
que não há indicativos de mudança no valor recuperável de seus ativos imo-
bilizados e intangíveis. (iii) Cumprimento de obrigações assumidas com 
clientes e fornecedores: A Companhia avaliou seus principais contratos de 
fornecimento e suprimento, junto a clientes e fornecedores, respectivamente, 
e concluiu que, apesar dos impactos causados pela pandemia, as obrigações 
contratuais foram cumpridas e, portanto, nesse momento não há evidências 
ou formalizações de insolvência ou falta de liquidez dos contratos. (iv) Cum-
primento de obrigações em contratos de dívidas - covenants: A Compa-
nhia avaliou os covenants contidos em seus contratos de dívidas e em 31 de 
dezembro de 2021, e concluiu que a pandemia não impactou no atendimento 
das obrigações acordadas nos contratos de empréstimos e financiamentos. 
Por fim, até o presente momento, a Companhia informa que não houve im-
pactos materiais em suas operações por conta da COVID-19. 2. Apresenta-
ção das demonstrações financeiras e resumo das práticas contábeis: 
2.1 Base de apresentação: (a) Demonstrações financeiras: As demons-
trações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, vigentes em 31 de dezembro de 
2021, o que inclui os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (“CPC”) e conforme as normas internacionais de Relatório 
Financeiro (International Financial Reporting Standards (“IFRS”) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (“IASB”)) e interpretações 
“IFRIC”, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demons-
trações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as uti-
lizadas pela Diretoria na sua gestão. A preparação das demonstrações finan-
ceiras considerou a base contábil de continuidade operacional, o custo 
histórico como base de valor, que no caso de certos ativos e passivos finan-
ceiros, foram ajustados para refletir a mensuração ao valor justo. As demons-
trações financeiras requerem o uso de certas estimativas contábeis críticas e 

também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia 
no processo de aplicação de suas práticas contábeis. As áreas que requerem 
maior nível de julgamento e apresentam maior complexidade, bem como as 
áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demons-
trações financeiras, estão divulgadas na Nota 4. (b) Aprovação das de-
monstrações financeiras: A emissão destas demonstrações financeiras foi 
aprovada pela Diretoria em 29 de março de 2022. 2.2 Moeda funcional e de 
apresentação das demonstrações financeiras: A moeda funcional e de 
apresentação da Companhia é o Real (“R$”). 3. Novas normas, alterações 
e interpretações de normas emitidas pelo CPC e IASB: 3.1 Novas nor-
mas emitidas e emendas às normas contábeis adotadas pela Compa-
nhia: As seguintes alterações de normas emitidas pelo IASB foram adotadas 
pela primeira vez para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2021: (i) Clas-
sificação de passivos entre circulante e não circulante: alterações ao IAS 1/
CPC 26 “Apresentação das Demonstrações Contábeis”;  (ii) Adoção inicial do 
IFRS em subsidiárias: alterações ao IFRS 1/CPC 37 “Adoção inicial das nor-
mas internacionais de contabilidade”; (iii) Custos de empréstimos no teste de 
desreconhecimento de passivos financeiros: alterações ao IFRS 9/CPC 48 
“Instrumentos financeiros”; (iv) Incentivos em arrendamentos: alterações ao 
IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos” (v) Custo no cumprimento de contratos 
onerosos: alterações ao IAS 37/CPC 25 “Provisões, passivos contingentes e 
ativos contingentes; (vi) Concessões relacionadas à COVID-19: alterações 
ao IFRS 17 “Contratos de seguro”; (vii) Reforma das IBORs (Interbank Offe-
red Rate): alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”, IAS 39/
CPC 38 “Instrumentos financeiros - reconhecimento e mensuração, IFRS 7/
CPC 40 “Instrumentos financeiros: evidenciação”, IFRS 4/CPC 11 “Contratos 
de seguro” e IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos”. A Companhia analisou as 
emendas às normas contábeis mencionadas acima e não identificou impac-
tos em suas políticas operacionais e contábeis. 3.2 Novas normas emitidas 
e emendas às normas contábeis ainda não adotadas pela Companhia: 
As seguintes alterações de normas emitidas pelo IASB serão adotadas pela 
primeira vez em exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2022: (i) Revisão 
de pronunciamentos técnicos pelo comitê de pronunciamentos contábeis, nº 
19/2021 com alterações nos Pronunciamentos Técnicos: CPC 37 (R1)/IFRS 
1 - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade, CPC 48/IFRS 
9 - Instrumentos Financeiros, CPC 29/IAS 41 - Ativo Biológico e Produto 
Agrícola, CPC 27/IAS 16 - Ativo Imobilizado, CPC 25/IAS 37 - Provisões, 
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes e CPC 15 (R1)/IFRS 3 - Com-
binação de Negócios, em decorrência das alterações anuais relativas ao ciclo 
de melhorias 2018-2020; Ativo Imobilizado - vendas antes do uso pretendido; 
Contrato Oneroso - custos de cumprimento de contrato; e Referências à  

Estrutura Conceitual. A entidade deve aplicar essas alterações nos períodos 
anuais com início em, ou após, 1º de janeiro de 2022. A Companhia analisou 
as emendas às normas contábeis mencionadas acima e não identificou  
impactos em suas políticas operacionais e contábeis a serem adotados re-
trospectivamente ou no início do exercício de 2022. 4. Estimativas e julga-
mentos contábeis críticos: Com base em premissas, a Companhia faz es-
timativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas e julgamentos 
contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência históri-
ca e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, considera-
das razoáveis para as circunstâncias. As revisões das estimativas são reco-
nhecidas prospectivamente. As estimativas contábeis raramente serão iguais 
aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam 
risco significativo, com probabilidade de causar ajuste relevante nos valores 
contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contem-
pladas nas respectivas notas:
Nota Estimativas e julgamentos significativos
6 Contas a receber
7 Imobilizado
10 Provisões de ressarcimento
11 Provisões
7. Imobilizado: Política contábil: É apresentado pelo custo histórico de 
aquisição ou de construção, deduzido da depreciação acumulada. O custo 
histórico também inclui os custos de financiamento relacionados à aquisição 
ou construção de ativos qualificáveis. Os custos subsequentes são incluídos 
no valor contábil do ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando é provável que irão gerar benefícios econômi-
cos futuros associados ao item e quando seu custo pode ser mensurado com 
segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Repa-
ros e manutenções são apropriados ao resultado durante o período em que 
são incorridos. O custo das principais reformas é acrescido ao valor contábil 
do ativo quando os benefícios econômicos futuros ultrapassam o padrão de 
desempenho inicialmente estimado para o ativo em questão. As reformas são 
depreciadas ao longo da vida útil econômica restante do ativo relacionado. 
Ganhos e perdas por alienações são determinados pela comparação do va-
lor da venda com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras (receitas) 
despesas operacionais, líquidas” na demonstração do resultado. A deprecia-
ção dos ativos imobilizados é calculada pelo método linear, considerando os 
custos e os valores residuais durante a vida útil econômica dos bens vincula-
dos à infraestrutura da concessão. As taxas de depreciações utilizadas pela 
Companhia são definidas pela ANEEL por meio da resolução normativa nº 
674/2015 de 11 de agosto de 2015. A Companhia reconhece uma obrigação 
segundo o valor justo para desmobilização de ativos no período em que elas 
ocorrerem, tendo como contrapartida o respectivo ativo imobilizado (Vide 
nota 11 - Provisões). Impairment do imobilizado: O valor contábil de um 
ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável quando o valor 
contábil é maior do que o valor recuperável estimado, de acordo com os cri-
térios adotados pela Companhia para determinar o valor recuperável. Os 
ativos que estão sujeitos à depreciação são revisados para verificar a neces-
sidade de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias 
indiquem que o valor contábil pode não ser recuperável. A perda por impair-
ment é reconhecida pelo montante excedente entre o valor contábil do ativo 
e seu valor recuperável. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a 
Companhia não identificou a necessidade de provisões para impairment para 
os ativos imobilizados.

(a) Composição e movimentação:
2021 2020

Aerogeradores
Máquinas e  

Equipamentos
Edifícios e  

construções
Desmobilização  

de ativos
Obras em  

andamento Total Total
Saldo no início do exercício
 Custo 135.662 8.753 157 2.640 915 148.128 148.106
 Depreciação acumulada (22.309) (1.052) (19) (206) – (23.586) (17.408)
Saldo líquido 113.353 7.701 138 2.434 915 124.542 130.698
 Adições – – – – 154 154 22
 Depreciação (5.830) (268) (5) (80) – (6.184) (6.178)
 Transferências – 176 – – (176) – –
Saldo no final do exercício 107.523 7.609 133 2.354 893 118.512 124.542
Custo 135.662 8.929 157 2.640 893 148.282 148.128
Depreciação acumulada (28.139) (1.320) (24) (286) – (29.770) (23.586)
Saldo no final do exercício 107.523 7.609 133 2.354 893 118.512 124.542
Taxas médias anuais de depreciação - % 4 3 3 3

8. Empréstimos e financiamentos: Política contábil: São reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e 
subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer dife-
rença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor 
total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período 
em que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando-se 
da taxa de juros efetiva.
(a) Composição: Encargos  

anuais médios
Circulante Não circulante Total

Modalidade 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Moeda nacional
 BNDES TJLP 2,80 % 3.629 3.497 68.102 71.468 71.731 74.965

3.629 3.497 68.102 71.468 71.731 74.965
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. TJLP - 
Taxa de Juros de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional.
(b) Perfil de vencimento:

Modalidade 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
A partir  
de 2029 Total

Moeda nacional
 BNDES 3.629 4.082 4.441 4.800 5.159 6.234 7.908 35.478 71.731

3.629 4.082 4.441 4.800 5.159 6.234 7.908 35.478 71.731
5,1% 6,2% 6,2% 6,7% 7,2% 8,7% 11,0% 50,5% 100%

(c) Movimentação:
2021 2020

Saldo no início do exercício 74.965 77.760
 Provisões de juros 5.771 6.113
 Apropriações dos custos de captações 462 462
 Juros pagos (5.758) (6.140)
 Liquidações (3.709) (3.230)
Saldo no final do exercício 71.731 74.965
(d) Garantias
Modalidade Garantias
BNDES Garantia Votorantim S.A. (i) e Ventos de Santo Estevão Holding 

S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e ações; Cessão fiduciá-
ria de direitos creditórios e direitos emergentes das autorizações.

Repasse
 BNDES

Garantia VTRM Energia Participações S.A. e Ventos de Santo 
Estevão Holding S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e 
ações; Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos emer-
gentes das autorizações.

(i) Garantias serão liberadas após o cumprimento de determinadas obriga-
ções previstas nos contratos. 
10. Provisão de ressarcimento: Política contábil: A conta de provisão de 
ressarcimento - CCEE reflete os efeitos sobre a geração de energia fora dos 
limites de tolerância estabelecidos (energia efetivamente gerada e a energia 
contratada). Tais variações fora dos limites implicam no registro por estimati-
va de ativos ou passivos contratuais e são reconhecidos no resultado como 
ajuste positivo ou negativo da receita, na rubrica “Receita bruta de venda de 

energia - ACR”. A Administração da Companhia entende que a análise do 
atendimento a estes limites é uma estimativa significativa. (a) Ressarcimen-
to anual: Contratos LEN: Caso a energia fornecida no ano, seja inferior a 
90% da energia contratada anualmente, o valor do ressarcimento será equi-
valente ao maior valor entre o preço contratual vigente, no ciclo base de 
apuração, e o PLD médio do mesmo período, aplicado sobre o montante em 
MWh que for inferior aos 90%. Tais acertos financeiros ocorrem em 12 parce-
las mensais. Caso a energia fornecida seja superior à energia contratada, as 
faixas estarão compreendidas entre 130% e 100%, de acordo com o ano 
atual de apuração do ressarcimento quadrienal, sendo que os limites de tole-
rância são: 130% no primeiro ano, 120% no segundo ano, 110% no terceiro 
ano ou 100% no quarto ano. Para esses casos, a Companhia receberá o va-
lor equivalente a aplicação do PLD sobre o montante em MWh conforme limi-
te de tolerância, em parcela única a partir do segundo mês do próximo ano 
contratual, mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela Compa-
nhia à CCEE. (b) Ressarcimento quadrienal: Contratos LEN: Caso a ener-
gia fornecida seja inferior a 100% da energia contratada no final de cada 
quadriênio, o valor do ressarcimento será equivalente ao maior valor entre o 
preço contratual vigente no último ano do ciclo base de apuração acrescido 
de 6% e o PLD médio do quadriênio de apuração aplicado sobre o montante 
em MWh que for inferior aos 100% e superior a 90% do montante, dado que 
o ressarcimento anual captura os desvios inferiores a 90%. O acerto financei-
ro para energia fornecida abaixo dos limites ocorre em 12 parcelas mensais, 
a partir de fevereiro do ano subsequente ao último ano contratual de cada 

quadriênio, mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela Compa-
nhia à CCEE. Não há acerto financeiro quadrienal para energia fornecida 
acima dos limites, uma vez que, nessa hipótese, os valores serão liquidados 
nos critérios enquadrados no ressarcimento anual.
(c) Composição e movimentação: 2021

Anual Quadrienal Total
Saldo no início do exercício 5.822 6.424 12.246
 Adições (i) 13.732 3.416 17.148
Saldo no final do exercício 19.554 9.840 29.394
 Circulante 19.554 9.840 29.394

19.554 9.840 29.394
2020

Anual Quadrienal Total
Saldo no início do exercício – 4.217 4.217
 Adições (i) 5.822 2.207 8.029
Saldo no final do exercício 5.822 6.424 12.246
 Circulante 5.822 – 5.822
 Não circulante – 6.424 6.424

5.822 6.424 12.246
(i) O aumento das adições, quando comparado ao mesmo período do ano 
anterior refere-se substancialmente ao incidente do Trafo mencionado na 
nota 1.1.2 (a). A ANEEL emitiu o Despacho nº 2.303/2019 determinando à 
CCEE que proceda à suspensão dos ressarcimentos estabelecidos na  
Contratação de Energia Elétrica no Ambiente Regulado, referentes ao ano 
contratual apurado a partir de agosto de 2019, até a decisão final sobre o 
resultado da instauração da Audiência Pública nº 034/2019 que visa regular 
os procedimentos e critérios para apuração da restrição de operação por 
constrained-off de usinas eólicas. 13. Receita: Política contábil: A receita é 
apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos 
descontos. A Companhia segue a estrutura conceitual do IFRS 15/CPC 47 
“Receita de contrato com cliente”, baseada no modelo de cinco passos: (i) 
identificação dos contratos com os clientes; (ii) identificação das obrigações 
de desempenho previstas nos contratos; (iii) determinação do preço da tran-
sação; (iv) alocação do preço da transação à obrigação de desempenho pre-
vistas nos contratos e (v) reconhecimento da receita quando a obrigação de 
desempenho é atendida. O modelo de cinco etapas estabelece que a entida-
de deve reconhecer receita para representar a transferência de bens ou ser-
viços prometidos a clientes no valor que reflita a contraprestação que a enti-
dade espera ter direito em troca desses bens ou serviços. Os contratos de 
venda de energia da Companhia são realizados nos ambientes livre e regu-
lado de comercialização brasileira, sendo registrados integralmente na 
CCEE, agente responsável pela contabilização e liquidação de todo o siste-
ma integrado nacional (SIN). A medição contábil do volume de energia a ser 
faturado decorre do processamento da medição física, ajustada ao rateio das 
perdas informadas pela CCEE. O reconhecimento contábil da receita é resul-
tante dos valores a serem faturados aos clientes de acordo com a metodolo-
gia e preços estabelecidos em cada contrato, ajustadas às quantidades de 
energia efetivamente geradas, quando aplicável. Esses ajustes decorrem do 
mecanismo da CCEE que verifica a exposição líquida da Companhia (ven-
das, geração, compras e consumo), denominado balanço energético. Venda 
de energia elétrica: As operações de venda de energia realizadas pela 
Companhia são reconhecidas contabilmente nas demonstrações financeiras 
pelo seu valor justo.
Receita bruta Nota 2021 2020
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 23.908 20.033
 Provisão de ressarcimento 10 (c) (17.148) (8.029)

6.760 12.004
ACL
 Partes relacionadas 9 737 488
 Câmara de Comercialização 
  de Energia Elétrica (CCEE) 1.166 3.405

1.903 3.893
Venda crédito de carbono 1.055 –
Total receita bruta 9.718 15.897
Deduções sobre a receita bruta
 Impostos sobre vendas (447) (577)
 Taxa de fiscalização dos serviços
  de energia elétrica - TFSEE (98) (91)

(545) (668)
Receita líquida 9.173 15.229
As receitas da Companhia provenientes da venda de energia elétrica são em 
sua totalidade em reais e dentro do mercado interno brasileiro. As receitas 
com a venda de crédito de carbono foram em sua totalidade em dólar, reali-
zadas para o mercado externo.

14. Custos e despesas: Custo da geração  
de energia

Despesas gerais  
e administrativas 2021

Custo da geração  
de energia

Despesas gerais  
e administrativas 2020

Depreciação e amortização (6.190) – (6.190) (6.165) (20) (6.185)
Serviços de operação e manutenção (O&M) (2.632) – (2.632) (1.996) – (1.996)
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST (1.273) – (1.273) (1.090) – (1.090)
Aluguéis e arrendamentos (414) – (414) (349) (2) (351)
Serviços de terceiros (340) (39) (379) (73) (245) (318)
Energia comprada (336) – (336) (236) – (236)
Seguros (241) – (241) (60) (82) (142)
Impostos, taxas e contribuições (29) (29) (58) – – –
Custo de manutenção (23) – (23) (48) – (48)
Outras despesas (21) (3) (24) (14) (10) (24)

(11.498) (71) (11.569) (10.031) (359) (10.390)

15. Resultado financeiro líquido: Política contábil: Receitas (despesas) 
financeiras: Compreendem os valores de juros sobre empréstimos e sobre 
aplicações financeiras, variação monetária e descontos diversos que são re-
conhecidos no resultado do exercício pelo regime de competência.
Receitas financeiras 2021 2020
 Rendimentos sobre aplicações financeiras 1.051 301
 Juros sobre ativos financeiros 1 2

1.052 303

Despesas financeiras 2021 2020
 Juros sobre empréstimos e financiamentos (5.771) (6.113)
 Apropriações dos custos de captações (462) (462)
 Ajuste a valor presente de desmobilização de ativos (265) (246)
 Outras despesas financeiras (74) (31)

(6.572) (6.852)
(5.520) (6.549)

Diretoria

Frederico Ferreira Sarmento - Diretor Cesar Augusto Conservani - Diretor

Contador

Rafael Reva - CRC 053271/O-0 - CPF: 042.236.189-54

Declaração da auditoria

As demonstrações financeiras completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e o relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras completas estão disponíveis eletronicamente no endereço https://www.oestadoce.com.br/. O referido relatório do auditor independente 
sobre essas demonstrações financeiras foi emitido em 30 de março de 2022, sem modificações.

TSE espera que compra do Twitter afete acordos
TSE avalia que a compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk não deve afetar acordos feitos entre a Corte e a plataforma

O Twitter aceitou  
a oferta de US$ 44 
bilhões (R$ 214 bi-
lhões) feita por Elon 
Musk para comprar 

a rede social



A obra, com custo de R$ 60 milhões, vai criar mais 60 
quilômetros de rede e 3.997 novas ligações.
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Leitos pediátricos. Secretaria de saúde ampliou atendimento para síndromes gripais. São 73 leitos pediá-
tricos nos Hias e nos hospitais Geral Dr. Waldemar de Alcântara (HGWA) e Infantil Filantrópico – Sopai, sendo 
15 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A Vigilância também foi ampliada com mais exames no LACEN.CIDADES

O Governo do Ceará inaugurou em Ipueiras a sua 63ª 
base do Comando de Policiamento de Rondas e Ações 
Intensivas e Ostensivas (CPRaio), na última semana. A 
Base do Raio em Ipueiras contará com o efetivo de 23 
policiais militares, dez motocicletas e uma viatura Raio 
caracterizada, fazendo o patrulhamento ostensivo no 
município, bem como nas localidades mais próximas. A 
nova unidade será comandada pelo tenente Célio Júnior 
Gomes Lourenço. O município recebeu também uma 
Central de Videomonitoramento. Serão 15 câmeras de 
videomonitoramento espalhadas por Ipueiras, compon-
do conjunto com outras 61 centrais em todo o estado, 
com 3.546 câmeras no total.

CPRaio chega a Ipueiras

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 26 de abril de 2022  O ESTADO                     

Postulação confirmada
Há alguns dias setores da imprensa sobralense e 

também de Fortaleza aventaram a possibilidade da 
vice-prefeita de Sobral, Christiane Coelho (PT), vir a 
ser candidata a deputada federal. No final-de-semana, a 
notícia foi confirmada.

SAIBA MAIS
Pertencente ao Partido dos Trabalhadores, mas vice 

de Ivo Gomes (PDT), a provável postulação de CC 
não era muito bem explicada. Entretanto, depois de 
manifestações da direção petista estadual em apoio, o 
diretório municipal petista em Sobral endossou a can-
didatura. Ela revelou que não é para dividir votos com 
o PDT, pois, há espaço para todos.

EMPREGO NA UECE
Sim. É verdade. O Governo do Estado do Ceará 

acaba de publicar no Diário Oficial a lei, aprovada pela 
Assembleia Legislativa semana passada que garante a 
realização de concurso público para professor da Uni-
versidade Estadual do Ceará. Aguarda-se para os próxi-
mos dias as novidades sobre número de vagas e outros 
detalhes do certame, que vai escolher profissionais para 
atuar em unidades da UECE, na capital e interior.

EUNÍCIO ANIMADO
Depois de visitar algumas regiões do interior cearen-

se e, antes de retornar a Brasília, o empresário e presi-
dente estadual do MDB, Eunício Oliveira, mostrou-se 
otimista com vistas às disputas eleitorais deste ano em 
termos de seu partido. Destacou,  que "Hoje somos a 
terceira bancada de deputados estaduais, ficando atrás 
apenas do PDT e PT, partidos que formam o Governo 
do Estado".

SÓ ELES
Brincando com a nossa reportagem, Eunício res-

saltou:" Vamos atrás de eleger elas, pois, por enquanto 
só temos eles", se referindo a parlamentares do sexo 
masculino. Neste momento na Assembleia Legislativa do 
Estado do Ceará são integrantes da bancada mdbista os 
deputados: Leonardo Araújo, Agenor Neto, Audic Mota, 
Daniel Oliveira, Davi de Raimundão e Nelinho Freitas.

Abrangência
Além da Capital, são 14 bases do Raio na Região 

Metropolitana de Fortaleza (RMF) e 48 no Interior. 
Atualmente, o comando possui 2.803 policiais mili-
tares atuando em 62 municípios do Interior, RMF e 
na Capital, com auxílio de 1.673 motocicletas e 126 
viaturas.  A governadora Izolda Cela (Foto) destacou 
que a implantação do CPRaio é mais uma ação para 
levar a segurança pública para os municípios cea-
renses, com policiamento treinado e qualificado.

A estação chuvosa deste 
ano no Ceará segue atin-
gindo bons números. A 
quantidade de reservatórios 
sangrando no Estado já é 
mais que o dobro do mesmo 
período no ano anterior. 
Atualmente, são 33 açudes 
sangrando e 8 açudes acima 
de 90%, o que já garante o 
ano de 2022 como um dos 
melhores anos de aporte hí-
drico da última década. No 
mesmo período de 2021, 
apenas 12 açudes estavam 
sangrando.

Ao todo, os 155 açudes 
monitorados pela Compa-
nhia de Gestão dos Recur-
sos Hídricos (Cogerh) acu-
mulam 34,6% de volume, 
a melhor reserva hídrica 
desde setembro de 2013. 
Em junho de 2020, o vo-
lume chegou a 34,51%. O 
secretário dos Recursos Hí-
dricos, Francisco Teixeira, 
frisou que o mês de março 
apresentou chuvas acima 
da média, principalmente 
da região do Cariri, o que 
melhorou o nível do Açude 
Castanhão, o maior açude 
da América Latina. “Nós 
temos a situação de abaste-
cimento hídrico garantida e 
com as chuvas até o fim de 
maio essa situação pode fi-
car ainda mais confortável”.

O secretário ressalta que 
apesar do índice hídrico 
atingir bons números, é im-
portante destacar que a si-
tuação ainda precisa de cui-
dados. “Algumas regiões do 
nosso estado, como o Sertão 
Central/Banabuiú, não tive-
ram bons aportes. A Bacia 
do Banabuiú se encontra 

com apenas 8%. A gestão 
hídrica do Ceará, através do 
Grupo de Contingência, se-
gue monitorando e definin-
do ações para que todas as 
regiões fiquem seguras”.

Reservatórios
O Açude Orós é o que 

possui o melhor volume 
dos três maiores do Estado. 
Atualmente, seu índice é de 
46,21%, o melhor desde 28 
de setembro de 2014.

O Castanhão, com 
19,61% de volume, ainda 
não possui garantia para o 
abastecimento de todos os 
seus usos. “Por outro lado, 

melhoramos muito a garan-
tia para o abastecimento hu-
mano da Região Metropoli-
tana de Fortaleza”, garante 
Teixeira. O reservatório 
atingiu a melhor marca des-
de 17 de julho de 2015, sen-
do, inclusive, o que ganhou 
maior recarga nesta quadra 
chuvosa, com mais de 600 
milhões de m³ aportados. Já 
o Banabuiú, terceiro maior 
açude do Ceará, apresenta 
cenário mais delicado.

Açudes Sangrando: Ma-
ranguapinho, Itapebussu, 
Caldeirões, Diamantino II, 
Jenipapo, Itapajé, Gamelei-
ra, Germinal, Barragem do 

Batalhão, Junco, Rosário, 
Itaúna, Batente, Gangor-
ra, Muquém, Ubaldinho, 
Cauhipe, Pau Preto, Tiju-
quinha, Angicos, Valério, 
Gavião, Poço Verde, São 
Vicente, Quandú, Acarape 
do Meio, Frios, Várzea da 
Volta, Mundaú, Tucunduba, 
Amanary, Sobral e Acaraú 
Mirim.

a Já sangraram: Cocó e 
Do Coronel.
aAcima de 90%: Aracoia-
ba, Araras, Ayres de Sousa, 
Do Coronel, Olho d’Água, 
Pacajus, São Domingos II e 
Trapiá III.

FOTO  DIVULGAÇÃO

ESTAÇÃO CHUVOSA

155 açudes monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) acumulam 34,6% de volume

Ampliação de abastecimento
beneficia 288 mil pessoas em Caucaia

O Governo do Ceará vai 
iniciar uma importante obra 
para garantir e melhorar o 
fornecimento de água em 
Caucaia, Região Metropoli-
tana de Fortaleza. Na tarde 
desta segunda-feira (25), 
a governadora Izolda Cela 
assinou a ordem de serviço 
para a ampliação do sistema 
de abastecimento de água 
do município. A obra, com 
custo de R$ 60 milhões, vai 
beneficiar cerca de 288 mil 
pessoas, criar mais 60km de 
rede e 3.997 novas ligações 
de residências ao sistema.

“É uma grande ação. Vão 
ser investidos mais de R$ 60 
milhões. Tivemos ao longo 
desse tempo obras impor-
tantes, mas esse serviço vai 
dar eficiência, fazer com que 
a água existente chegue de 
maneira mais regular à casa 
das famílias. Ela vai emanci-
par o município desses pro-
blemas e fazer com que esse 
conforto de ter um abasteci-
mento de água chegue a to-
das as famílias”, destacou a 
governadora Izolda Cela. A 
intervenção vai levar melho-
rias a 21 bairros de Caucaia 
e subdividir a região em oito 
distritos de medição e con-
trole: Centro, Parque Soleda-
de, Itambé, Conjunto Metro-
politano, Potira, Guadalajara, 
São Miguel e Tabapuá.

Além de garantir o abas-
tecimento da população na 
região, a obra vai reduzir o 

desperdício, afirmou Neuri 
Freitas, presidente da Cage-
ce. “Vamos dar início a uma 
obra que vai trazer melho-
rias para o abastecimento 
de água da Caucaia. A gente 
ainda tem algumas dificul-
dades dentro do município 
com vazamentos, com falta 
de água, pressão baixa, e esse 
sistema agora vai ser total-
mente renovado, reduzindo 
perdas, tendo uma melhoria 
na infraestrutura já existen-
te pra que a gente consiga 

ter o que eu venho falan-
do sempre, água é todo dia, 
o dia todo e com a pressão 
suficiente para atender toda 
a população do município”, 
informou Neuri.

CEI
Através do Programa 

Mais Infância, o Governo 
do Ceará vai construir um 
Centro de Educação Infan-
til (CEI) em Caucaia. A or-
dem de serviço também foi 
assinada pela governadora 

Izolda Cela. O equipamento 
vai atender até 208 crianças 
e receberá o investimento no 
valor de quase R$ 1,9 milhão. 
“O CEI vai ser situado na 
comunidade do Grilo. É um 
equipamento maravilhoso, 
bem estruturado, completo. 
Esse Centro terá todo o apoio 
do Estado para que possamos 
ter nossas crianças no melhor 
espaço possível. Tudo isso 
para que possam ter sempre a 
esperança de dias melhores”, 
afirmou a governadora.

O espaço contará com 
blocos Administrativo (sala 
de espera, diretoria, coorde-
nação e banheiros), Serviços 
(refeitório, cantina, cozinha, 
despensa, depósito de lim-
peza, área de serviço e ves-
tiário), Atividades (quatro 
salas de aula, dois banheiros 
infantis e quatro áreas de 
banho infantil) e Berçário 
e Dormitório (dormitório, 
berçário-lactário, fraldário e 
WC infantil).

Onélia Santana, secretária 
da Proteção Social, Justiça, 
Cidadania, Mulheres e Di-
reitos Humanos, lembrou do 
compromisso do Governo 
do Ceará de levar equipa-
mentos desse porte aos mu-
nicípios cearenses. “A cons-
trução do CEI também é uma 
bandeira forte do governo. 
Caucaia é um dos municí-
pios contemplados. Isso tudo 
quem ganha é a população”, 
disse a titular da SPS.

FOTO DIVULGAÇÃO

Reserva hídrica do Ceará
é a melhor desde 2013

33 açudes estão sangrando e 8 estão acima de 90% da capacidade no 
estado. 2022 já é um dos melhores anos de chuva da última década
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Assim como os esforços que 
ocorrem anualmente em di-
ferentes meses para conscien-
tização sobre a prevenção de 
outras doenças, o mês de abril 
é marcado pela campanha do 
“Abril Marrom”, que objetiva 
conscientizar a sociedade sobre 
a prevenção, combate e reabili-
tação dos diversos tipos de ce-
gueira. A Organização Mundial 
da Saúde estima que existam 1,4 
milhão de crianças com defi-
ciência visual no mundo, sendo 
que 90% destas vivem em países 
em desenvolvimento ou subde-
senvolvidos. Os números apon-
tam que, no Brasil, 83 mil crian-

ças vivem com baixa visão e 40% 
dos casos poderiam ter sido evi-
tados ou tratados. Nesse contex-
to, o Hospital dos Olhos Caviver, 
em Fortaleza, está realizando uma 
campanha intitulada “Sua Doação 
Salva uma Visão”, que pretende 
viabilizar o custeio de 150 consul-
tas e cirurgias em crianças atendi-
das pelo hospital. De acordo com 
a unidade de saúde, desde o iní-
cio dos atendimentos até dezem-
bro de 2021, o projeto já atendeu 
39.384 crianças, das quais 3.370 
foram submetidas a procedimen-
tos cirúrgicos e 7.642 realizaram 
terapias visuais para habilitação 
e reabilitação. “A sociedade bra-

sileira precisa compreender cada 
vez mais a importância dos diag-
nósticos precoces das principais 
causas de cegueira das crianças e 
dos adultos. Uma campanha na-
cional do porte do Abril Marrom 
é um passo significativo no nos-
so caminho de conscientização e 
combate às principais causas de 
cegueira não só em crianças, mas 
como em toda a nossa população”, 
explica a presidente do hospital, 
Dra. Islane Verçosa. A campanha 
conta com material promocional 
personalizado nas redes sociais 
do Caviver (@vemcaviver). Para 
participar, basta acessar a página 
oficial na plataforma Doare ou 

no link www.caviver.org.br. Além 
disso, os interessados podem aju-
dar durante todo o ano por meio 
do “Programa Amigo Caviver” 
que recebe contribuições diversas 
para que sejam continuados os 
serviços gratuitos ofertados. É vá-
lido ressaltar que não há critérios 
de seleção para as crianças que se-
rão beneficiadas pela campanha. 
Todas serão atendidas e organi-
zadas da melhor forma possível. 
“As crianças beneficiadas pela 
nossa campanha fazem parte das 
crianças assistidas pelo nosso Pro-
jeto Social. Junto a elas somam-se 
mais de 39 mil crianças assistidas 
em todas as cidades do estado do 

Ceará e algumas cidades de esta-
dos do entorno”, pontua Verçosa. 
A presidente detalha que, em For-
taleza, os casos de erros refracio-
nais são os que mais prevalecem 
dentro das consultas oftalmo 
pediátricas. “Os índices de casos 
de diagnósticos que podem levar 
à perda da visão são bastante re-
correntes. Toda semana, há uma 
média de 20 crianças com doen-
ças oculares que merecem atenção 
devido à alta complexidade, como 
diferentes tipos de catarata e glau-
coma”, afirma.

Por isso, Islane Verçosa sugere 
que os pais fiquem atentos aos si-
nais de eventuais problemas de vi-

são em crianças. “O ‘teste do olhi-
nho’, conhecido também como 
‘teste do reflexo vermelho’, é o que 
os pais devem mais estar atentos. 
Esse exame é para acontecer na 
alta da maternidade e ser repetido 
a cada 3 meses no 1º ano de vida. 
A partir de 1 ano deve-se repetir 
a cada consulta oftalmológica. O 
indício de reflexos diferenciados 
como amarelados ou esbranqui-
çados e, também, a questão de 
fixação do olhar ou movimento 
involuntário dos olhos são alguns 
dos sinais que podem ser de alerta 
para a necessidade de uma con-
sulta oftalmológica completa”, ex-
plica. Por Yasmim Rodrigues

Rede Cuca. Para quem tem interesse em aprender como elaborar seu próprio projeto, nesta quinta e sexta-feira 
(28 e 29/04), a Rede Cuca realiza a oficina “Elaboração de Projetos Sociais e Culturais, no Cineclube do Cuca 
Mondubim, das 9h às 12h. A atividade é gratuita e aberta ao público, sem necessidade de inscrições prévias.CIDADES

Campanha arrecada recursos para realização de cirurgiasCampanha arrecada recursos para realização de cirurgias
A campanha ocorre no contexto do “Abril Marrom” e visa o combate à cegueira infantil no CearáA campanha ocorre no contexto do “Abril Marrom” e visa o combate à cegueira infantil no Ceará

Ventos de Santo Augusto VII Energias Renováveis S.A.
CNPJ: 15.673.881/0001-89

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio,  
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado. Fortaleza, 26 de abril de 2022 A Diretoria

Balanço Patrimonial - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Ativo
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 15.987 7.959
  Fundo de liquidez - conta reserva 316 346
  Contas a receber de clientes 1.986 4.784
  Tributos a recuperar 39 19
  Outros ativos 83 33

18.411 13.141
Não circulante
  Fundo de liquidez - conta reserva 2.752 2.397

2.752 2.397
  Imobilizado 7 74.157 77.856
  Intangível 12 17

74.169 77.873

  
Total do ativo 95.332 93.411

Nota 2021 2020
Passivo e patrimônio líquido
 Circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 2.355 2.269
  Fornecedores 64 122
  Tributos a recolher 305 149
  Partes relacionadas 14 16
  Provisão de ressarcimento 10 12.401 2.152
  Dividendos a pagar 1.270 2.109
  Outros passivos 100 98

16.509 6.915
 Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 43.276 45.464
  Tributos a recolher 136 136
  Provisão de ressarcimento 10 – 2.465
  Obrigações com desmobilizações de ativos 3.726 3.461

47.138 51.526
Total do passivo 63.647 58.441
Patrimônio líquido
 Capital social 35.676 35.676
 Prejuízos acumulados (3.991) (706)
Total do patrimônio líquido 31.685 34.970
Total do passivo e patrimônio líquido 95.332 93.411

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de Dezembro 
(Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Receita líquida 13 8.439 10.221
Custo da geração de energia 14 (7.511) (6.344)
Lucro bruto 928 3.877
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 14 (47) (282)

(47) (282)
Lucro (prejuízo) operacional
 antes do resultado financeiro 881 3.595
Resultado financeiro líquido 15
Receitas financeiras 652 238
Despesas financeiras (4.283) (4.426)

(3.631) (4.188)
Prejuízo antes do imposto de renda
 e da contribuição social (2.750) (593)
Imposto de renda e contribuição social
Correntes (535) (378)
Prejuízo do exercício (3.285) (971)

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado Abrangente 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

2021 2020
 Prejuízo do exercício (3.285) (971)
Total do resultado abrangente do exercício (3.285) (971)

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda
 e da contribuição social (2.750) (593)
 Ajustes de itens que não representam
  alteração de caixa e equivalentes de caixa
 Depreciação e amortização 14 3.873 3.873
 Juros de empréstimos e financiamentos 8 (c) 3.672 3.893
 Apropriação dos custos de captações 8 (c) 287 287
 Ajuste a valor presente de
  desmobilização de ativos 265 246
 Provisão de ressarcimento 10 7.784 3.411

13.131 11.117
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Contas a receber de clientes 2.798 34
 Tributos a recuperar (20) –
 Partes relacionadas – 170
 Demais créditos e outros ativos (49) 4
Acréscimo (decréscimo) em passivos
 Fornecedores (58) (187)
 Tributos a recolher (95) (43)
 Partes relacionadas (2) (233)
 Demais obrigações e outros passivos 2 (15)
Caixa proveniente das operações 15.707 10.847
 Juros pagos sobre empréstimos 8 (c) (3.665) (3.910)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (284) (374)
Caixa líquido proveniente
 das atividades operacionais 11.758 6.563
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Resgate de investimento em conta reserva (325) (453)
 Aquisição de imobilizado 7 (a) (170) (8)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimento (495) (461)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Liquidação de empréstimos e financiamentos 8 (c) (2.396) (2.083)
 Dividendos pagos 1.1.1 (a) (839) (1.418)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de financiamento (3.235) (3.501)
 Acréscimo em caixa e equivalentes de caixa 8.028 2.601
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 7.959 5.358
Caixa e equivalentes de caixa
 no fim do exercício 15.987 7.959

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Reserva de lucros
Capital social Reserva Legal Retenção Prejuízos acumulados Patrimônio Líquido

Em 1º de janeiro de 2020 35.676 265 318 – 36.259
  Prejuízo do exercício – – – (971) (971)
 Total resultado abrangente do exercício – – – (971) (971)
 Dividendos adicionais – – (318) – (318)
 Absorção de prejuízo – (265) – 265 –
 Total de contribuições e distribuições aos acionistas – (265) (318) (706) (1.289)
Em 31 de dezembro de 2020 35.676 – – (706) 34.970
Em 1º de janeiro de 2021 35.676 – – (706) 34.970
  Prejuízo do exercício – – – (3.285) (3.285)
 Total resultado abrangente do exercício – – – (3.285) (3.285)
Em 31 de dezembro de 2021 35.676 – – (3.991) 31.685

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas Explicativas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Considerações gerais: A Ventos de Santo Augusto VII Energias Renová-
veis S.A. (“Companhia”), com sede em Maracanaú, estado do Ceará, tem 
como objetivo a geração e comercialização da energia produzida pela central 
geradora eólica denominada EOL Ventos de Santo Augusto VII, bem como 
sua exploração e manutenção. A Companhia é produtora independente de 
energia elétrica, no estado do Piauí, pelo prazo de 35 anos contados a partir 
de agosto de 2014. A Companhia é controlada direta da holding Ventos de 
Santo Estevão Holding S.A. (“Ventos de Santo Estevão Holding”) e indireta da 
VTRM Energia Participações S.A. (“VTRM”). A Companhia possui outorga de 
geração de energia, na cidade de Simões, estado do Piauí, através da Porta-
ria MME nº 427/2014, emitida pelo Ministério de Minas e Energia - MME. 
Possui capacidade instalada de 18,4 MW e energia assegurada de 82.344 
MW/ano e compõe o complexo eólica Ventos do Araripe III. As atividades são 
regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
(“ANEEL”). A energia produzida é vendida, em sua maioria, por meio de con-
tratos de longo prazo no ambiente de contratação regulado, obtidos em lei-
lões promovidos ANEEL, com preços fixos indexados à inflação. Os termos 
abaixo são utilizados ao longo destas demonstrações financeiras de forma 
abreviada: • ACR - Ambiente de Contratação Regulada; • ACL - Ambiente de 
Contratação Livre; • CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica; 
• LEN - Leilão de Energia de Nova. 1.1 Principais eventos ocorridos duran-
te o exercício de 2021: 1.1.1 Principais eventos societários: (a) Dividen-
dos pagos: Em janeiro e julho de 2021, a Companhia pagou dividendos para 
sua controladora Ventos de Santo Estevão Holding, no montante de R$ 839, 
referente aos dividendos deliberados de exercícios anteriores. 1.1.2 Outros 
eventos: (a) Incidente ocorrido na subestação coletora: Em 12 de feverei-
ro de 2021, um novo incidente na subestação coletora que interliga as empre-
sas do complexo Ventos do Araripe III, provocou o desligamento do transfor-
mador de força (trafo) remanescente dessa subestação. Este fato, causou a 
interrupção total do escoamento da geração de energia do complexo, visto 
que o outro transformador estava fora de operação em decorrência do sinis-
tro ocorrido em junho de 2020. O parque retornou à operação comercial no 
dia 29 de abril, data final do conserto do transformador relativo à primeira 
ocorrência. Com relação à segunda ocorrência, a Administração da Compa-
nhia acionou o fabricante do transformador e as principais empresas do setor 
para obtenção de parecer sobre a viabilidade de seu conserto ou necessida-
de de substituição, e, em razão de parecer favorável ao conserto, seguiu com 
o seu reparo, com prazo previsto para abril de 2022. A interrupção do escoa-
mento da geração de energia do complexo foi refletida na provisão para res-
sarcimento anual que a Companhia apura mensalmente em razão da efetiva 
geração de energia, com consequente redução na receita líquida, até que a 
situação seja normalizada. Esse impacto foi minimizado em razão de apólice 
de seguro que a Companhia possui para os principais riscos associados aos 
ativos, incluindo danos aos transformadores, com cobertura para danos ma-
teriais e lucros cessantes. Durante o segundo e terceiro trimestres de 2021, 
a controladora indireta VTRM discutiu junto à seguradora as premissas envol-
vidas no cálculo da indenização para os sinistros e enviou seu pleito para 
avaliação. Em dezembro de 2021, após análise, a seguradora efetuou o pa-
gamento para a controladora indireta VTRM, no valor de R$ 46 milhões. 
(b) Efeitos da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19) 
Em razão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS), relacionada ao novo Coronavírus (COVID-19) que vem afetando o 
Brasil e diversos países no mundo, trazendo riscos à saúde pública e impac-
tos na economia mundial, a Companhia informa que, de acordo com um Pla-
no Corporativo de Resposta a esta pandemia, vêm tomando as medidas 
preventivas e de mitigação dos riscos em linha com as diretrizes estabeleci-
das pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais, visando minimi-
zar, ao máximo possível, eventuais impactos no que se refere à saúde e se-
gurança dos seus colaboradores, familiares, parceiros e comunidades, e à 
continuidade das operações e do negócio. A Companhia está avaliando o 
assunto também junto aos seus clientes, fornecedores e demais credores e 
até o momento não foram identificados impactos materiais para os seus ne-
gócios. Neste cenário, a Companhia avaliou as seguintes estimativas nas 
demonstrações financeiras: (i) Perdas de crédito esperadas decorrentes 
dos impactos da COVID-19: A Companhia avaliou a posição do seu contas 
a receber em 31 de dezembro de 2021 e não identificou créditos de difícil 
recuperação ou de liquidação duvidosa. Tal análise foi feita com base nas 
políticas contábeis da Companhia e na avaliação da situação financeiras dos 
credores no período findo em 31 de dezembro de 2021. (ii) Redução ao va-
lor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis: A Companhia avaliou os 
indicativos de desvalorização de ativos decorrentes da pandemia e concluiu 
que não há indicativos de mudança no valor recuperável de seus ativos imo-
bilizados e intangíveis. (iii) Cumprimento de obrigações assumidas com 
clientes e fornecedores: A Companhia avaliou seus principais contratos de 
fornecimento e suprimento, junto a clientes e fornecedores, respectivamente, 
e concluiu que, apesar dos impactos causados pela pandemia, as obrigações 
contratuais foram cumpridas e, portanto, nesse momento não há evidências 
ou formalizações de insolvência ou falta de liquidez dos contratos. (iv) Cum-
primento de obrigações em contratos de dívidas - covenants: A Compa-
nhia avaliou os covenants contidos em seus contratos de dívidas e em 31 de 
dezembro de 2021, e concluiu que a pandemia não impactou no atendimento 
das obrigações acordadas nos contratos de empréstimos e financiamentos. 
Por fim, até o presente momento, a Companhia informa que não houve im-
pactos materiais em suas operações por conta da COVID-19. 2. Apresenta-
ção das demonstrações financeiras e resumo das práticas contábeis: 
2.1 Base de apresentação: (a) Demonstrações financeiras: As demons-
trações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, vigentes em 31 de dezembro de 
2021, o que inclui os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (“CPC”) e conforme as normas internacionais de Relatório 
Financeiro (International Financial Reporting Standards (“IFRS”) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) e interpretações 
“IFRIC”, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demons-
trações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as uti-
lizadas pela Administração na sua gestão. A preparação das demonstrações 
financeiras considerou a base contábil de continuidade operacional, o custo 
histórico como base de valor, que no caso de certos ativos e passivos finan-

ceiros, foram ajustados para refletir a mensuração ao valor justo. As demons-
trações financeiras requerem o uso de certas estimativas contábeis críticas e 
também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia 
no processo de aplicação de suas práticas contábeis. As áreas que requerem 
maior nível de julgamento e apresentam maior complexidade, bem como as 
áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demons-
trações financeiras, estão divulgadas na Nota 4. (b) Aprovação das de-
monstrações financeiras: A emissão destas demonstrações financeiras foi 
aprovada pela Diretoria em 29 de março de 2022. 2.2 Moeda funcional e de 
apresentação das demonstrações financeiras: A moeda funcional e de 
apresentação da Companhia é o Real (“R$”). 3. Novas normas, alterações 
e interpretações de normas emitidas pelo CPC e IASB: 3.1 Novas nor-
mas emitidas e emendas as normas contábeis adotadas pela Compa-
nhia: As seguintes alterações de normas emitidas pelo IASB foram adotadas 
pela primeira vez para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2021: (i) Clas-
sificação de passivos entre circulante e não circulante: alterações ao 
IAS 1/CPC 26 “Apresentação das Demonstrações Contábeis”; (ii) Adoção 
inicial do IFRS em subsidiárias: alterações ao IFRS 1/CPC 37 “Adoção inicial 
das normas internacionais de contabilidade”; (iii) Custos de empréstimos no 
teste de desreconhecimento de passivos financeiros: alterações ao 
IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”; (iv) Incentivos em arrendamen-
tos: alterações ao IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos” (v) Custo no cumpri-
mento de contratos onerosos: alterações ao IAS 37/CPC 25 “Provisões, pas-
sivos contingentes e ativos contingentes; (vi) Concessões relacionadas ao 
COVID-19: alterações ao IFRS 17 “Contratos de seguro”; (vii) Reforma das 
IBORs (Interbank Offered Rate): alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos 
financeiros”, IAS 39/CPC 38 “Instrumentos financeiros - reconhecimento e 
mensuração, IFRS 7/CPC 40 “Instrumentos financeiros: evidenciação”, 
IFRS 4/CPC 11 “Contratos de seguro” e IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos”. A 
Companhia analisou as emendas às normas contábeis mencionadas acima 
e não identificou impactos em suas políticas operacionais e contábeis. 3.2 
Novas normas emitidas e emendas as normas contábeis ainda não ado-
tadas pela Companhia: As seguintes alterações de normas emitidas pelo 
IASB serão adotadas pela primeira vez em exercícios iniciados após 1º de 
janeiro de 2022: (i) Revisão de pronunciamentos técnicos pelo comitê de 
pronunciamentos contábeis, nº 19/2021 com alterações nos Pronunciamen-
tos Técnicos: CPC 37 (R1)/IFRS 1 - Adoção Inicial das Normas Internacionais 
de Contabilidade, CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros, CPC 29/IAS 41 
- Ativo Biológico e Produto Agrícola, CPC 27/IAS 16 - Ativo Imobilizado, CPC 
25/IAS 37 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes e CPC 
15 (R1)/IFRS 3 - Combinação de Negócios, em decorrência das alterações 
anuais relativas ao ciclo de melhorias 2018-2020; Ativo Imobilizado - vendas 
antes do uso pretendido; Contrato Oneroso - custos de cumprimento de con-
trato; e Referências à Estrutura Conceitual. A entidade deve aplicar essas 
alterações nos períodos anuais com início em, ou após, 1º de janeiro de 
2022. A Companhia analisou as emendas às normas contábeis mencionadas 
acima e não identificou impactos em suas políticas operacionais e contábeis 
a serem adotados retrospectivamente ou no início do exercício de 2022. 4. 
Estimativas e julgamentos contábeis críticos: Com base em premissas, a 
Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimati-
vas e julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na 
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. As revisões das esti-
mativas são reconhecidas prospectivamente. As estimativas contábeis rara-
mente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premis-
sas que apresentam risco significativo, com probabilidade de causar ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício 
social, estão contempladas nas respectivas notas:
Nota Estimativas e julgamentos significativos
6 Contas a receber
7 Imobilizado
10 Provisões de ressarcimento
11 Obrigações com desmobilizações de ativos
7. Imobilizado: Política contábil: É apresentado pelo custo histórico de 
aquisição ou de construção, deduzido da depreciação acumulada. O custo 
histórico também inclui os custos de financiamento relacionados à aquisição 
ou construção de ativos qualificáveis. Os custos subsequentes são incluídos 
no valor contábil do ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando é provável que irão gerar benefícios econômi-
cos futuros associados ao item e quando seu custo pode ser mensurado com 
segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Repa-
ros e manutenções são apropriados ao resultado durante o período em que 
são incorridos. O custo das principais reformas é acrescido ao valor contábil 
do ativo quando os benefícios econômicos futuros ultrapassam o padrão de 
desempenho inicialmente estimado para o ativo em questão. As reformas são 
depreciadas ao longo da vida útil econômica restante do ativo relacionado. 
Ganhos e perdas por alienações são determinados pela comparação do va-
lor da venda com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras (receitas) 
despesas operacionais, líquidas” na demonstração do resultado. A deprecia-
ção dos ativos imobilizados é calculada pelo método linear, considerando os 
custos e os valores residuais durante a vida útil econômica dos bens vincula-
dos à infraestrutura da concessão. As taxas de depreciações utilizadas pela 
Companhia são definidas pela ANEEL por meio da resolução normativa nº 
674/2015 de 11 de agosto de 2015. A Companhia reconhece uma obrigação 
segundo o valor justo para desmobilização de ativos no período em que elas 
ocorrerem, tendo como contrapartida o respectivo ativo imobilizado (Vide 
nota 11 - Obrigações com desmobilização de ativos). Impairment do imobi-
lizado: O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor 
recuperável quando o valor contábil é maior do que o valor recuperável estima-
do, de acordo com os critérios adotados pela Companhia para determinar o 
valor recuperável. Os ativos que estão sujeitos à depreciação são revisados 
para verificar a necessidade de impairment sempre que eventos ou mudanças 
nas circunstâncias indiquem que o valor contábil pode não ser recuperável. A 
perda por impairment é reconhecida pelo montante excedente entre o valor 
contábil do ativo e seu valor recuperável. No exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2021, a Companhia não identificou a necessidade de provisões para 
impairment para os ativos imobilizados. 

(a) Composição e movimentação: 2021 2020

Aerogeradores
Máquinas e  

Equipamentos
Edifícios e  

construções
Desmobilização  

de ativos
Obras em  

andamento Total Total
Saldo no início do exercício
 Custo 83.232 6.346 133 2.640 240 92.591 92.583
 Depreciação acumulada (13.687) (826) (16) (206) (14.735) (10.866)
Saldo líquido 69.545 5.520 117 2.434 240 77.856 81.717
 Adições – – – – 170 170 8
 Depreciação (3.577) (208) (4) (80) – (3.869) (3.869)
 Transferências – 8 – – (8) – –
 Saldo no final do exercício 65.968 5.320 113 2.354 402 74.157 77.856
 Custo 83.232 6.354 133 2.640 402 92.761 92.591
 Depreciação acumulada (17.264) (1.034) (20) (286) (18.604) (14.735)
Saldo no final do exercício 65.968 5.320 113 2.354 402 74.157 77.856
Taxas médias anuais de depreciação - % 4 3 3 3

8. Empréstimos e financiamentos: Política contábil: São reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e 
subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer dife-
rença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor 
total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período 
em que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando-se 
da taxa de juros efetiva. 

(a) Composição Encargos  
anuais médios

Circulante Não circulante Total

Modalidade 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Moeda nacional

 BNDES TJLP + 2,80% 2.355 2.269 43.276 45.464 45.631 47.733

2.355 2.269 43.276 45.464 45.631 47.733
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. TJLP - 
Taxa de Juros de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional. (b) 
Perfil de vencimento:
Modalidade 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 A partir de 2030 Total
Moeda nacional
 BNDES 2.355 2.657 2.892 3.127 3.361 4.066 5.162 5.660 16.351 45.631

2.355 2.657 2.892 3.127 3.361 4.066 5.162 5.660 16.351 45.631
5,2% 5,8% 6,3% 6,9% 7,4% 8,9% 11,3% 12,4% 35,8% 100%

(c) Movimentação:
2021 2020

Saldo no início do exercício 47.733 49.546
 Provisões de juros 3.672 3.893
 Apropriações dos custos de captações 287 287
 Juros pagos (3.665) (3.910)
 Liquidações (2.396) (2.083)
Saldo no final do exercício 45.631 47.733
(d) Garantias:
Modalidade Garantias
BNDES Garantia Votorantim S.A.(1) e Ventos de Santo Estevão Holding 

S.A; Contas reservas; Penhor dos ativos e ações; Cessão fiduciá-
ria de direitos creditórios e direitos emergentes das autorizações.

Repasse
 BNDES

Garantia VTRM Energia Participações S.A. e Ventos de Santo 
Estevão S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e ações; 
Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos emergentes 
das autorizações.

(1) Garantias serão liberadas após o cumprimento de determinadas obriga-
ções previstas nos contratos de financiamentos. 
10. Provisão de ressarcimento: Política contábil: A conta de provisão de 
ressarcimento - CCEE reflete os efeitos sobre a geração de energia fora dos 
limites de tolerância estabelecidos (energia efetivamente gerada e a energia 
contratada). Tais variações fora dos limites implicam no registro por estimati-
va de ativos ou passivos contratuais e são reconhecidos no resultado como 
ajuste positivo ou negativo da receita, na rubrica “Receita bruta de venda de 
energia - ACR”. A Administração da Companhia entende que a análise do 
atendimento a estes limites é uma estimativa significativa. (a) Ressarcimen-
to anual: Contratos LEN: Caso a energia fornecida no ano, seja inferior a 
90% da energia contratada anualmente, o valor do ressarcimento será equi-
valente ao maior valor entre o preço contratual vigente, no ciclo base de 
apuração, e o PLD médio do mesmo período, aplicado sobre o montante em 
MWh que for inferior aos 90%. Tais acertos financeiros ocorrem em 12 parce-
las mensais. Caso a energia fornecida seja superior à energia contratada, as 
faixas estarão compreendidas entre 130% e 100%, de acordo com o ano 
atual de apuração do ressarcimento quadrienal, sendo que os limites de tole-
rância são: 130% no primeiro ano, 120% no segundo ano, 110% no terceiro 
ano ou 100% no quarto ano. Para esses casos, a Companhia receberá o va-
lor equivalente a aplicação do PLD sobre o montante em MWh conforme limi-
te de tolerância, em parcela única a partir do segundo mês do próximo ano 
contratual, mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela Compa-
nhia à CCEE. (b) Ressarcimento quadrienal: Contratos LEN: Caso a ener-
gia fornecida seja inferior a 100% da energia contratada no final de cada 
quadriênio, o valor do ressarcimento será equivalente ao maior valor entre o 
preço contratual vigente no último ano do ciclo base de apuração acrescido 
de 6% e o PLD médio do quadriênio de apuração aplicado sobre o montante 
em MWh que for inferior aos 100% e superior a 90% do montante, dado que 
o ressarcimento anual captura os desvios inferiores a 90%. O acerto financei-
ro para energia fornecida abaixo dos limites ocorre em 12 parcelas mensais, 
a partir de fevereiro do ano subsequente ao último ano contratual de cada 
quadriênio, mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela Compa-
nhia à CCEE. Não há acerto financeiro quadrienal para energia fornecida 
acima dos limites, uma vez que, nessa hipótese, os valores serão liquidados 
nos critérios enquadrados no ressarcimento anual. 
(c) Composição e movimentação:

Anual Quadrienal 2021
Saldo no início do exercício 2.152 2.465 4.617
 Adições (i) 6.006 1.778 7.784
Saldo no final do exercício 8.158 4.243 12.401
 Circulante 8.158 4.243 12.401

8.158 4.243 12.401
Anual Quadrienal 2020

Saldo no início do exercício – 1.206 1.206
 Adições (i) 2.152 1.259 3.411
Saldo no final do exercício 2.152 2.465 4.617
 Circulante 2.152 – 2.152
 Não circulante – 2.465 2.465

2.152 2.465 4.617

(i) O aumento das adições, quando comparado ao mesmo período do ano 
anterior refere-se substancialmente ao incidente do Trafo mencionado na 
nota 1.1.2 (a). A ANEEL emitiu o Despacho nº 2.303/2019 determinando à 
CCEE que proceda à suspensão dos ressarcimentos estabelecidos na Con-
tratação de Energia Elétrica no Ambiente Regulado, referentes ao ano con-
tratual apurado a partir de agosto de 2019, até a decisão final sobre o resul-
tado da instauração da Audiência Pública nº 034/2019 que visa regular os 
procedimentos e critérios para apuração da restrição de operação por cons-
trained-off de usinas eólicas. 13. Receita: Política contábil: A receita é apre-
sentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos des-
contos. A Companhia segue a estrutura conceitual do IFRS 15/CPC 47 
“Receita de contrato com cliente”, baseada no modelo de cinco passos: (i) 
identificação dos contratos com os clientes; (ii) identificação das obrigações 
de desempenho previstas nos contratos; (iii) determinação do preço da tran-
sação; (iv) alocação do preço da transação à obrigação de desempenho pre-
vistas nos contratos e (v) reconhecimento da receita quando a obrigação de 
desempenho é atendida. O modelo de cinco etapas estabelece que a entida-
de deve reconhecer receita para representar a transferência de bens ou ser-
viços prometidos a clientes no valor que reflita a contraprestação que a enti-
dade espera ter direito em troca desses bens ou serviços. Os contratos de 
venda de energia da Companhia são realizados nos ambientes livre e regu-
lado de comercialização brasileira, sendo registrados integralmente na 
CCEE, agente responsável pela contabilização e liquidação de todo o Siste-
ma Interligado Nacional (SIN). A medição contábil do volume de energia a ser 
faturado decorre do processamento da medição física, ajustada ao rateio das 
perdas informadas pela CCEE. O reconhecimento contábil da receita é resul-
tante dos valores a serem faturados aos clientes de acordo com a metodolo-
gia e preços estabelecidos em cada contrato, ajustadas às quantidades de 
energia efetivamente geradas, quando aplicável. Esses ajustes decorrem do 
mecanismo da CCEE que verifica a exposição líquida da Companhia (ven-
das, geração, compras e consumo), denominado balanço energético. Venda 
de energia elétrica: As operações de venda de energia realizadas pela 
Companhia são reconhecidas contabilmente nas demonstrações financeiras 
pelo seu valor justo.

Nota 2021 2020
Receita bruta
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 13.185 9.743
 Provisão de ressarcimento 10 (c) (7.784) (3.411)

5.401 6.332
ACL
 Partes relacionadas 9 797 468
 Câmara de Comercialização
  de Energia Elétrica (CCEE) 1.961 3.867

2.758 4.335
Venda crédito de carbono 657 –
Total receita bruta 8.816 10.667
Deduções sobre a receita bruta
 Impostos sobre vendas (317) (389)
 Taxa de fiscalização dos serviços
  de energia elétrica - TFSEE (60) (57)

(377) (446)
Receita líquida 8.439 10.221
As receitas da Companhia provenientes da venda de energia elétrica são em 
sua totalidade em reais e dentro do mercado interno brasileiro. As receitas 
com a venda de crédito de carbono foram em sua totalidade em dólar, reali-
zadas para o mercado externo.

14. Custos e despesas:
Custo da geração 

de energia
Despesas gerais  
e administrativas 2021

Custo da geração 
de energia

Despesas gerais  
e administrativas 2020

Depreciação e amortização (3.873) – (3.873) (3.853) (20) (3.873)
Serviços de operação e manutenção (O&M) (1.636) – (1.636) (1.253) – (1.253)
Tarifa de Uso do Sistema de transmissão - TUST (723) – (723) (680) – (680)
Serviços de terceiros (437) (39) (476) (83) (185) (268)
Energia comprada (359) – (359) (191) – (191)
Aluguéis e arrendamentos (276) – (276) (206) (1) (207)
Seguros (148) – (148) (15) (72) (87)
Custo de manutenção (27) – (27) (48) – (48)
Impostos, taxas e contribuições (20) (6) (26) – – –
Outras despesas (12) (2) (14) (15) (4) (19)

(7.511) (47) (7.558) (6.344) (282) (6.626)

15. Resultado financeiro líquido: Política contábil: Receitas (despesas) 
financeiras: Compreendem os valores de juros sobre empréstimos e sobre 
aplicações financeiras, variação monetária e descontos diversos que são 
reconhecidos no resultado do exercício pelo regime de competência.

2021 2020
Receitas financeiras
 Rendimentos sobre aplicações financeiras 652 217
 Outras receitas financeiras – 21

652 238

2021 2020
Despesas financeiras
 Juros sobre empréstimos e financiamentos (3.672) (3.893)
 Apropriações dos custos de captações (287) (287)
 Ajuste a valor presente de desmobilização de ativos (265) (246)
 Outras despesas financeiras (59) –

(4.283) (4.426)
(3.631) (4.188)

Diretoria

Frederico Ferreira Sarmento - Diretor Cesar Augusto Conservani - Diretor

Contador

Rafael Reva - CRC 053271/O-0 - CPF: 042.236.189-54

Declaração da auditoria

As demonstrações financeiras completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e o relatório do auditor independente sobre essas 
demonstrações financeiras completas estão disponíveis eletronicamente no endereço https://www.oestadoce.com.br/. O referido relatório do auditor 
independente sobre essas demonstrações financeiras foi emitido em 30 de março de 2022, sem modificações.



A Rússia fez nesta segun-
da-feira (25) um novo aler-
ta sobre o fornecimento de 
armas do Ocidente para a 
Ucrânia. Por meio de uma 
nota diplomática e uma en-
trevista de seu embaixador 
em Washington, Moscou 
afirmou que grandes envios 
de armamento estão infla-
mando o conflito. Em parale-
lo, os Estados Unidos anun-
ciaram um novo pacote de 
ajuda militar a Kiev, elevando 
o total desde o início da guer-

ra a US$ 3,7 bilhões. A infor-
mação foi confirmada pouco 
depois de uma visita dos se-
cretários de Estado e Defesa, 
Antony Blinken e Lloyd Aus-
tin, ao presidente ucraniano, 
Volodimir Zelenski.

O encontro, envolvendo os 
funcionários americanos de 
mais alto nível na Ucrânia des-
de o início da invasão russa, há 
dois meses, só foi confirmado 
pela Casa Branca depois que os 
dois chegaram à Polônia -au-
xiliares de Zelenski, porém, já 

tinham confirmado a reunião.
O embaixador russo Anatoli 

Antonov, que serve em Wa-
shington desde 2017, criticou o 
envio de armas pelo Ocidente 
sem fazer menção à visita. “O 
que os americanos estão fa-
zendo é jogar gasolina no fogo. 
Vejo uma tentativa de dobrar 
apostas, o que agrava a situa-
ção e pode levar a mais perdas”, 
disse ao canal de TV Rússia 24. 
Ele acrescentou que não teve 
resposta à nota diplomática que 
enviou. “Enfatizamos que é ina-

ceitável que os EUA despejem 
armas na Ucrânia e exigimos o 
fim dessa prática.”

Blinken e Austin se reuni-
ram com Zelenski por três ho-
ras, mais que o dobro do tempo 
previsto, segundo autoridades 
americanas. “Em termos de 
objetivos de guerra, a Rússia 
falhou e a Ucrânia teve suces-
so”, disse o secretário de Es-
tado em uma entrevista já na 
Polônia, após deixar Kiev de 
trem, adotando retórica típica 
da guerra de narrativas que se 

desenrola no Leste Europeu.
Os dois destacaram, na con-

versa com o ucraniano, a resis-
tência das forças do país ao lon-
go do conflito, que chega nesta 
segunda ao 61º dia. “O que vo-
cês fizeram para repelir os rus-
sos de Kiev é extraordinário e 
inspirador”, afirmou Austin a 
Zelenski, segundo a agência de 
notícias Reuters.

A jornalistas na Polônia o 
secretário de Defesa buscou 
mostrar confiança numa pos-
sível vitória ucraniana ao final 

do conflito. “O primeiro passo 
para vencer é acreditar. E eles 
acreditam que podem vencer 
e nós também acreditamos, se 
eles tiverem o equipamento 
certo, o apoio adequado”, disse.

“Queremos ver a Rússia 
enfraquecida a ponto de não 
poder fazer o tipo de coisa que 
fez ao invadir a Ucrânia. Mos-
cou já perdeu muita capacida-
de militar, muitos soldados, e 
francamente queremos que eles 
não tenham a capacidade de 
reconstitui-la rapidamente.”

INTERNACIONAL
Acidente. Dois pilotos que tentavam fazer história mudando de aviões no meio do voo em um projeto 
chamado “Plane Swap”, da Red Bull, não conseguiram concluir a troca com sucesso e terminaram 
derrubando uma das aeronaves na noite deste domingo (24) nos EUA. Ambos sobreviveram.

Rússia faz alerta aos EUA sobre envio de armas
A Rússia fez nesta segunda-feira (25) um novo alerta sobre o fornecimento de armas do Ocidente para a Ucrânia

Ventos de Santo Estevão II Energias Renováveis S.A.
CNPJ: 16.603.387/0001-00

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio, 
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado.  Fortaleza, 26 de abril de 2022 A Diretoria

Balanço patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Ativo
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 18.895 9.779
  Fundo de liquidez - conta reserva 435 477
  Contas a receber de clientes 2.340 5.582
  Tributos a recuperar 49 16
  Outros ativos 112 45

21.831 15.899
Não circulante
  Fundo de liquidez - conta reserva 3.672 3.299
  Tributos a recuperar – 5

3.672 3.304
  Imobilizado 7 103.176 108.618
  Intangível 17 23

103.193 108.641

  
Total do ativo 128.696 127.844

Nota 2021 2020
Passivo e patrimônio líquido
 Circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 3.207 3.091
  Fornecedores 124 196
  Tributos a recolher 402 171
  Partes relacionadas 15 20
  Provisão de ressarcimento 10 18.306 4.064
  Dividendos a pagar 9 – 1.131
  Outros passivos – 2

22.054 8.675
 Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 60.044 63.020
  Provisão de ressarcimento 10 – 3.033
  Obrigações com desmobilização de ativos 3.726 3.461

63.770 69.514
Total do passivo 85.824 78.189
Patrimônio líquido
 Capital social 52.459 52.483
 Prejuízos acumulados (9.587) (2.828)
Total do patrimônio líquido 42.872 49.655
Total do passivo e patrimônio líquido 128.696 127.844

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

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

Nota 2021 2020
Receita líquida 13 8.755 12.578
Custo da geração de energia 14 (9.789) (8.671)
Lucro (prejuízo) bruto (1.034) 3.907
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 14 (47) (352)

(47) (352)
Lucro (prejuízo) operacional antes do 
 resultado financeiro (1.081) 3.555
Resultado financeiro líquido 15
Receitas financeiras 802 240
Despesas financeiras (5.820) (6.053)

(5.018) (5.813)
Prejuízo antes do imposto de renda e da 
 contribuição social (6.099) (2.258)
Imposto de renda e contribuição social
Correntes (660) (463)
Prejuízo do exercício (6.759) (2.721)

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

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

2021 2020
 Prejuízo do exercício (6.759) (2.721)
Total do resultado abrangente do exercício (6.759) (2.721)

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

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

Nota 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda e 
 da contribuição social (6.099) (2.258)
 Ajustes de itens que não representam 
  alteração de caixa e equivalentes de caixa
 Depreciação e amortização 14 5.448 5.447
 Juros de empréstimos e financiamentos 8 (c) 5.086 5.388
 Apropriação dos custos de captações 8 (c) 402 402
 Ajuste a valor presente de desmobilização 
  de ativos 265 246
 Provisão de ressarcimento 10 11.209 5.890

16.311 15.115
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Contas a receber de clientes 3.242 81
 Tributos a recuperar (28) –
 Partes relacionadas – 234
 Demais créditos e outros ativos (67) 61
Acréscimo (decréscimo) em passivos
 Fornecedores (72) (275)
 Tributos a recolher (94) (130)
 Partes relacionadas (5) (162)
 Demais obrigações e outros passivos (2) (16)
Caixa proveniente das operações 19.285 14.908
 Juros pagos sobre empréstimos 8 (c) (5.076) (5.412)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (335) (469)
Caixa líquido proveniente das 
 atividades operacionais 13.874 9.027
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Investimento em conta reserva (331) (619)
 Aquisição de imobilizado 7 (a) – (8)
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
 investimento (331) (627)
Fluxo de caixa das atividades de 
 financiamento
 Liquidação de empréstimos e financiamentos 8 (c) (3.272) (2.850)
 Dividendos pagos 1.1.1 (a) (1.131) (917)
 Redução de capital social 1.1.1 (b) (24) –
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
 financiamento (4.427) (3.767)
 Acréscimo em caixa e equivalentes de caixa 9.116 4.633
Caixa e equivalentes de caixa no início 
 do exercício 9.779 5.146
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 18.895 9.779

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Nota
Capital  
social

Prejuízos 
acumulados

Patrimônio  
Líquido

Em 1º de janeiro de 2020 52.483 (107) 52.376
  Prejuízo do exercício – (2.721) (2.721)
 Total resultado 
 abrangente do exercício – (2.721) (2.721)
 Contribuições e distribuições 
 aos acionistas – (2.721) (2.721)
Em 31 de dezembro de 2020 52.483 (2.828) 49.655
Em 1º de janeiro de 2021 52.483 (2.828) 49.655
  Prejuízo do exercício – (6.759) (6.759)
 Total resultado abrangente
  do exercício – (6.759) (6.759)
  Redução de capital 1.1.1 (b) (24) – (24)
 Contribuições e distribuições 
  aos acionistas (24) – (24)
Em 31 de dezembro de 2021 52.459 (9.587) 42.872

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Notas Explicativas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Considerações gerais: A Ventos de Santo Estevão II Energias Renová-
veis S.A. (“Companhia”), com sede em Maracanaú, Estado do Ceará, tem 
como objetivo a geração e comercialização da energia produzida pela central 
geradora eólica denominada EOL Ventos de Santo Estevão II, bem como sua 
exploração e manutenção. A Companhia é produtora independente de ener-
gia elétrica, no estado do Piauí, pelo prazo de 35 anos contados a partir de 
setembro de 2014. A Companhia é controlada direta da holding Ventos de 
Santo Estevão Holding S.A. (“Ventos de Santo Estevão Holding”) e indireta da 
VTRM Energia Participações S.A. (“VTRM”). A Companhia possui outorga de 
geração de energia, na cidade de Simões, estado do Piauí, através da Porta-
ria MME nº 452/2014, emitida pelo Ministério de Minas e Energia - MME. 
Possui capacidade instalada de 25,3 MW e energia assegurada de 104.244 
MW/ano e compõe o complexo eólico Ventos do Araripe III. As atividades são 
regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
(“ANEEL”). A energia produzida é vendida, em sua maioria, por meio de con-
tratos de longo prazo no ambiente de contratação regulado, obtidos em lei-
lões promovidos ANEEL, com preços fixos indexados à inflação. Os termos 
abaixo são utilizados ao longo destas demonstrações financeiras de forma 
abreviada: • ACR - Ambiente de Contratação Regulada; • ACL - Ambiente de 
Contratação Livre; • CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica; 
• LEN - Leilão de Energia Nova. 1.1. Principais eventos ocorridos durante 
o exercício de 2021: 1.1.1. Principais eventos societários: (a) Dividendos 
pagos e deliberados: Em janeiro e julho de 2021, a Companhia pagou divi-
dendos para sua controladora Ventos de Santo Estevão Holding, no valor de 
R$ 1.131, referente a dividendos deliberados de exercícios anteriores. (b) 
Redução de capital: Em 13 de julho de 2021, em Assembleia Geral Extraor-
dinária, foi aprovada a redução de capital social, no montante de R$ 24, pas-
sando o capital social de R$52.483 (dividido em 52.483.000 ações) para 
52.459 (dividido em 52.458.877 ações). 1.1.2. Outros eventos: (a) Incidente 
ocorrido na subestação coletora: Em 12 de fevereiro de 2021, um novo 
incidente na subestação coletora que interliga as empresas do complexo 
Ventos do Araripe III, provocou o desligamento do transformador de força 
(trafo) remanescente dessa subestação. Este fato, causou a interrupção total 
do escoamento da geração de energia do complexo, visto que o outro trans-
formador estava fora de operação em decorrência do sinistro ocorrido em 
junho de 2020. O parque retornou à operação comercial no dia 29 de abril, 
data final do conserto do transformador relativo à primeira ocorrência. Com 
relação à segunda ocorrência, a Administração da Companhia acionou o fa-
bricante do transformador e as principais empresas do setor para obtenção 
de parecer sobre a viabilidade de seu conserto ou necessidade de substitui-
ção, e, em razão de parecer favorável ao conserto, seguiu com o seu reparo, 
com prazo de conclusão previsto para abril de 2022. A interrupção do escoa-
mento da geração de energia do complexo foi refletida na provisão para res-
sarcimento anual que a Companhia apura mensalmente em razão da efetiva 
geração de energia, com consequente redução na receita líquida, até que a 
situação seja normalizada. Esse impacto foi minimizado em razão de apólice 
de seguro que a Companhia possui para os principais riscos associados aos 
ativos, incluindo danos aos transformadores, com cobertura para danos ma-
teriais e lucros cessantes. Durante o segundo e terceiro trimestres de 2021, 
a controladora indireta VTRM discutiu junto à seguradora as premissas envol-
vidas no cálculo da indenização para os sinistros e enviou seu pleito para 
avaliação. Em dezembro de 2021, após análise, a seguradora efetuou o pa-
gamento para a controladora indireta VTRM, no valor de R$ 46 milhões. (b) 
Efeitos da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19): Em 
razão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 
relacionada ao novo Coronavírus (COVID-19) que vem afetando o Brasil e 
diversos países no mundo, trazendo riscos à saúde pública e impactos na 
economia mundial, a Companhia informa que, de acordo com um Plano Cor-
porativo de Resposta a esta pandemia, vem tomando as medidas preventivas 
e de mitigação dos riscos em linha com as diretrizes estabelecidas pelas 
autoridades de saúde nacionais e internacionais, visando minimizar, ao má-
ximo possível, eventuais impactos no que se refere à saúde e segurança dos 
seus colaboradores, familiares, parceiros e comunidades, e à continuidade 
das operações e do negócio. A Companhia está avaliando o assunto também 
junto aos seus clientes, fornecedores e demais credores e até o momento 
não foram identificados impactos materiais para os seus negócios. Neste ce-
nário, a Companhia avaliou as seguintes estimativas nas demonstrações fi-
nanceiras: (i) Perdas de crédito esperadas decorrentes dos impactos da 
COVID-19: A Companhia avaliou a posição do seu contas a receber em 31 
de dezembro de 2021 e não identificou créditos de difícil recuperação ou de 
liquidação duvidosa. Tal análise foi feita com base nas políticas contábeis da 
Companhia e na avaliação da situação financeira dos credores no período 
findo em 31 de dezembro de 2021. (ii) Redução ao valor recuperável de 
ativos tangíveis e intangíveis: A Companhia avaliou os indicativos de des-
valorização de ativos decorrentes da pandemia e concluiu que não há indica-
tivos de mudança no valor recuperável de seus ativos imobilizados e intangí-
veis. (iii) Cumprimento de obrigações assumidas com clientes e 
fornecedores: A Companhia avaliou seus principais contratos de forneci-
mento e suprimento, junto a clientes e fornecedores, respectivamente, e con-
cluiu que, apesar dos impactos causados pela pandemia, as obrigações 
contratuais foram cumpridas e, portanto, nesse momento não há evidências 
ou formalizações de insolvência ou falta de liquidez dos contratos. (iv) Cum-
primento de obrigações em contratos de dívidas - covenants: A Compa-
nhia avaliou os covenants contidos em seus contratos de dívidas e em 31 de 
dezembro de 2021, e concluiu que a pandemia não impactou no atendimento 
das obrigações acordadas nos contratos de empréstimos e financiamentos. 
Por fim, até o presente momento, a Companhia informa que não houve im-
pactos materiais em suas operações por conta da COVID-19. 2. Apresenta-
ção das demonstrações financeiras e resumo das práticas contábeis: 
2.1. Base de apresentação: (a) Demonstrações financeiras: As demons-
trações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, vigentes em 31 de dezembro de 
2021, o que inclui os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (“CPC”) e conforme as normas internacionais de Relatório 
Financeiro (International Financial Reporting Standards (“IFRS”) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (“IASB”)) e interpretações 
“IFRIC”, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demons-
trações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as uti-
lizadas pela Diretoria na sua gestão. A preparação das demonstrações finan-

ceiras considerou a base contábil de continuidade operacional, o custo 
histórico como base de valor, que no caso de certos ativos e passivos finan-
ceiros, foram ajustados para refletir a mensuração ao valor justo. As demons-
trações financeiras requerem o uso de certas estimativas contábeis críticas e 
também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia 
no processo de aplicação de suas práticas contábeis. As áreas que requerem 
maior nível de julgamento e apresentam maior complexidade, bem como as 
áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demons-
trações financeiras, estão divulgadas na Nota 4. (b) Aprovação das de-
monstrações financeiras: A emissão destas demonstrações financeiras foi 
aprovada pela Diretoria em 29 de março de 2022. 2.2. Moeda funcional e de 
apresentação das demonstrações financeiras: A moeda funcional e de 
apresentação da Companhia é o Real (“R$”). 3. Novas normas, alterações 
e interpretações de normas emitidas pelo CPC e IASB: 3.1. Novas nor-
mas emitidas e emendas as normas contábeis adotadas pela Compa-
nhia: As seguintes alterações de normas emitidas pelo IASB foram adotadas 
pela primeira vez para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2021: (i) Clas-
sificação de passivos entre circulante e não circulante: alterações ao IAS 
1/CPC 26 “Apresentação das Demonstrações Contábeis”; (ii) Adoção inicial 
do IFRS em subsidiárias: alterações ao IFRS 1/CPC 37 “Adoção inicial das 
normas internacionais de contabilidade”; (iii) Custos de empréstimos no teste 
de desreconhecimento de passivos financeiros: alterações ao IFRS 9/CPC 
48 “Instrumentos financeiros”; (iv) Incentivos em arrendamentos: alterações 
ao IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos”; (v) Custo no cumprimento de contra-
tos onerosos: alterações ao IAS 37/CPC 25 “Provisões, passivos contingen-
tes e ativos contingentes; (vi) Concessões relacionadas à COVID-19: altera-
ções ao IFRS 17 “Contratos de seguro”; (vii) Reforma das IBORs (Interbank 
Offered Rate): alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”, IAS 
39/CPC 38 “Instrumentos financeiros - reconhecimento e mensuração, IFRS 
7/CPC 40 “Instrumentos financeiros: evidenciação”, IFRS 4/CPC 11 “Contra-
tos de seguro” e IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos”. A Companhia analisou 
as emendas às normas contábeis mencionadas acima e não identificou im-
pactos em suas políticas operacionais e contábeis. 3.2. Novas normas emi-
tidas e emendas as normas contábeis ainda não adotadas pela Compa-
nhia: As seguintes alterações de normas emitidas pelo IASB serão adotadas 
pela primeira vez em exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2022: 
(i) Revisão de pronunciamentos técnicos pelo comitê de pronunciamentos 
contábeis, nº 19/2021 com alterações nos Pronunciamentos Técnicos: 
CPC 37 (R1)/IFRS 1 - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabi-
lidade, CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros, CPC 29/IAS 41 - Ativo 
Biológico e Produto Agrícola, CPC 27/IAS 16 - Ativo Imobilizado, CPC 25/IAS 
37 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes e CPC 15 (R1)/
IFRS 3 - Combinação de Negócios, em decorrência das alterações anuais 
relativas ao ciclo de melhorias 2018-2020; Ativo Imobilizado - vendas antes 
do uso pretendido; Contrato Oneroso - custos de cumprimento de contrato; e 
Referências à Estrutura Conceitual. A entidade deve aplicar essas alterações 
nos períodos anuais com início em, ou após, 1º de janeiro de 2022. A Com-
panhia analisou as emendas às normas contábeis mencionadas acima e não 
identificou impactos em suas políticas operacionais e contábeis a serem ado-
tados retrospectivamente ou no início do exercício de 2022. 4. Estimativas e 
julgamentos contábeis críticos: Com base em premissas, a Companhia faz 
estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas e julgamen-
tos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência 
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, con-
sideradas razoáveis para as circunstâncias. As revisões das estimativas são 
reconhecidas prospectivamente. As estimativas contábeis raramente serão 
iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apre-
sentam risco significativo, com probabilidade de causar ajuste relevante nos 
valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão 
contempladas nas respectivas notas:
Nota Estimativas e julgamentos significativos
6 Contas a receber
7 Imobilizado
10 Provisão de ressarcimento
11 Obrigações com desmobilização de ativos
7. Imobilizado: Política contábil: É apresentado pelo custo histórico de 
aquisição ou de construção, deduzido da depreciação acumulada. O custo 
histórico também inclui os custos de financiamento relacionados à aquisição 
ou construção de ativos qualificáveis. Os custos subsequentes são incluídos 
no valor contábil do ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando é provável que irão gerar benefícios econômi-
cos futuros associados ao item e quando seu custo pode ser mensurado com 
segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Repa-
ros e manutenções são apropriados ao resultado durante o período em que 
são incorridos. O custo das principais reformas é acrescido ao valor contábil 
do ativo quando os benefícios econômicos futuros ultrapassam o padrão de 
desempenho inicialmente estimado para o ativo em questão. As reformas são 
depreciadas ao longo da vida útil econômica restante do ativo relacionado. 
Ganhos e perdas por alienações são determinados pela comparação do va-
lor da venda com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras (receitas) 
despesas operacionais, líquidas” na demonstração do resultado. A deprecia-
ção dos ativos imobilizados é calculada pelo método linear, considerando os 
custos e os valores residuais durante a vida útil econômica dos bens vincula-
dos à infraestrutura da concessão. As taxas de depreciações utilizadas pela 
Companhia são definidas pela ANEEL por meio da resolução normativa nº 
674/2015 de 11 de agosto de 2015. A Companhia reconhece uma obrigação 
segundo o valor justo para desmobilização de ativos no período em que elas 
ocorrerem, tendo como contrapartida o respectivo ativo imobilizado (Vide 
nota 11 - Obrigações com desmobilização de ativos). Impairment do imobi-
lizado: O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor 
recuperável quando o valor contábil é maior do que o valor recuperável esti-
mado, de acordo com os critérios adotados pela Companhia para determinar 
o valor recuperável. Os ativos que estão sujeitos à depreciação são revisados 
para verificar a necessidade de impairment sempre que eventos ou mudan-
ças nas circunstâncias indiquem que o valor contábil pode não ser recuperá-
vel. A perda por impairment é reconhecida pelo montante excedente entre o 
valor contábil do ativo e seu valor recuperável. No exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021, a Companhia não identificou a necessidade de provisões 
para impairment para os ativos imobilizados. 

(a) Composição e movimentação
2021 2020

Aerogeradores
Máquinas e  

Equipamentos
Edíficios e  

construções
Desmobilização  

de ativos
Obras em  

andamento Total Total
Saldo no início do exercício
 Custo 116.889 8.050 697 2.641 238 128.515 128.507
 Depreciação acumulada (18.325) (1.272) (93) (207) – (19.897) (14.456)
Saldo líquido 98.564 6.778 604 2.434 238 108.618 114.051
 Adições – – – – – – 8
 Depreciação (5.019) (320) (23) (80) (5.442) (5.441)
 Tranferências – 8 – – (8) – –
Saldo no final do exercício 93.545 6.466 581 2.354 230 103.176 108.618
Custo 116.889 8.058 697 2.641 230 128.515 128.515
Depreciação acumulada (23.344) (1.592) (116) (287) (25.339) (19.897)
Saldo no final do exercício 93.545 6.466 581 2.354 230 103.176 108.618
Taxas médias anuais de depreciação - % 4 4 3 3

(c) Movimentação
2021 2020

Saldo no início do exercício 66.111 68.583
 Provisões de juros 5.086 5.388
 Apropriações dos custos de captações 402 402
 Juros pagos (5.076) (5.412)
 Liquidações (3.272) (2.850)
Saldo no final do exercício 63.251 66.111
(d) Garantias
Modalidade Garantias

BNDES

Garantia Votorantim S.A.(i) e Ventos de Santo Estevão Holding 
S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e ações; Cessão 
fiduciária de direitos creditórios e direitos emergentes das 
autorizações.

Repasse 
 BNDES

Garantia VTRM Energia Participações S.A. e Ventos de Santo 
Estevão Holding S.A. Contas reservas; Penhor dos ativos 
e ações; Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos 
emergentes das autorizações.

(i) Garantias serão liberadas após o cumprimento de determinadas  
obrigações previstas nos contratos. 10. Provisão de ressarcimento: Políti-
ca contábil: A conta de provisão de ressarcimento - CCEE reflete os efeitos 
sobre a geração de energia fora dos limites de tolerância estabelecidos 
(energia efetivamente gerada e a energia contratada). Tais variações fora dos 
limites implicam no registro por estimativa de ativos ou passivos contratuais 
e são reconhecidos no resultado como ajuste positivo ou negativo da receita, 
na rubrica “Receita bruta de venda de energia - ACR”. A Administração da 
Companhia entende que a análise do atendimento a estes limites é uma es-
timativa significativa. (a) Ressarcimento anual: Contratos LEN: Caso a 
energia fornecida no ano, seja inferior a 90% da energia contratada anual-
mente, o valor do ressarcimento será equivalente ao maior valor entre o pre-
ço contratual vigente, no ciclo base de apuração, e o PLD médio do mesmo 
período, aplicado sobre o montante em MWh que for inferior aos 90%. Tais 
acertos financeiros ocorrem em 12 parcelas mensais. Caso a energia forne-
cida seja superior à energia contratada, as faixas estarão compreendidas 
entre 130% e 100%, de acordo com o ano atual de apuração do ressarcimen-
to quadrienal, sendo que os limites de tolerância são: 130% no primeiro ano, 
120% no segundo ano, 110% no terceiro ano ou 100% no quarto ano. Para 
esses casos, a Companhia receberá o valor equivalente a aplicação do PLD 
sobre o montante em MWh conforme limite de tolerância, em parcela única a 
partir do segundo mês do próximo ano contratual, mediante liquidação das 
faturas mensais emitidas pela Companhia à CCEE. (b) Ressarcimento qua-
drienal: Contratos LEN: Caso a energia fornecida seja inferior a 100% da 
energia contratada no final de cada quadriênio, o valor do ressarcimento será 
equivalente ao maior valor entre o preço contratual vigente no último ano do 
ciclo base de apuração acrescido de 6% e o PLD médio do quadriênio de 
apuração aplicado sobre o montante em MWh que for inferior aos 100% e 
superior a 90% do montante, dado que o ressarcimento anual captura os 
desvios inferiores a 90%. O acerto financeiro para energia fornecida abaixo 
dos limites ocorre em 12 parcelas mensais, a partir de fevereiro do ano sub-
sequente ao último ano contratual de cada quadriênio, mediante liquidação 
das faturas mensais emitidas pela Companhia à CCEE. Não há acerto finan-
ceiro quadrienal para energia fornecida acima dos limites, uma vez que, nes-
sa hipótese, os valores serão liquidados nos critérios enquadrados no ressar-
cimento anual. (c) Composição e movimentação:

2021
Anual Quadrienal Total

Saldo no início do exercício 4.064 3.033 7.097
Adições (i) 8.730 2.479 11.209
Saldo no final do exercício 12.794 5.512 18.306
 Circulante 12.794 5.512 18.306

12.794 5.512 18.306

8. Empréstimos e financiamentos: Política contábil: São reconhecidos 

inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e 

subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer dife-

rença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor 

total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período 

em que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando-se 

da taxa de juros efetiva.

(a) Composição
Encargos  

anuais médios
Circulante Não circulante Total

Modalidade 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Moeda 
 nacional
 BNDES TJLP + 2,80% 3.207 3.091 60.044 63.020 63.251 66.111

3.207 3.091 60.044 63.020 63.251 66.111
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. TJLP - 
Taxa de Juros de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional.

(b) Perfil de vencimento
Modalidade 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 A partir de 2030 Total
Moeda nacional
 BNDES 3.207 3.609 3.926 4.242 4.559 5.509 6.987 7.882 23.330 63.251

3.207 3.609 3.926 4.242 4.559 5.509 6.987 7.882 23.330 63.251
5,1% 5,7% 6,7% 6,7% 7,2% 8,7% 11,0% 12,5% 37,9% 100%

2020
Anual Quadrienal Total

Saldo no início do exercício – 1.207 1.207
Adições (i) 4.064 1.826 5.890
Saldo no final do exercício 4.064 3.033 7.097
 Circulante 4.064 – 4.064
 Não circulante – 3.033 3.033

4.064 3.033 7.097
(i) O aumento das adições, quando comparado ao mesmo período do ano 
anterior refere-se substancialmente ao incidente do Trafo mencionado na 
nota 1.1.2 (a). A ANEEL emitiu o Despacho nº 2.303/2019 determinando à 
CCEE que proceda à suspensão dos ressarcimentos estabelecidos na Con-
tratação de Energia Elétrica no Ambiente Regulado, referentes ao ano con-
tratual apurado a partir de agosto de 2019, até a decisão final sobre o resul-
tado da instauração da Audiência Pública nº 034/2019 que visa regular os 
procedimentos e critérios para apuração da restrição de operação por cons-
trained-off de usinas eólicas. 13. Receita: Política contábil: A receita é apre-
sentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos des-
contos. A Companhia segue a estrutura conceitual do IFRS 15/CPC 47 
“Receita de contrato com cliente”, baseada no modelo de cinco passos: (i) 
identificação dos contratos com os clientes; (ii) identificação das obrigações 
de desempenho previstas nos contratos; (iii) determinação do preço da tran-
sação; (iv) alocação do preço da transação à obrigação de desempenho pre-
vistas nos contratos e (v) reconhecimento da receita quando a obrigação de 
desempenho é atendida. O modelo de cinco etapas estabelece que a entida-
de deve reconhecer receita para representar a transferência de bens ou ser-
viços prometidos a clientes no valor que reflita a contraprestação que a enti-
dade espera ter direito em troca desses bens ou serviços. Os contratos de 
venda de energia da Companhia são realizados nos ambientes livre e regu-
lado de comercialização brasileira, sendo registrados integralmente na 
CCEE, agente responsável pela contabilização e liquidação de todo o siste-
ma integrado nacional (SIN). A medição contábil do volume de energia a ser 
faturado decorre do processamento da medição física, ajustada ao rateio das 
perdas informadas pela CCEE. O reconhecimento contábil da receita é resul-
tante dos valores a serem faturados aos clientes de acordo com a metodolo-
gia e preços estabelecidos em cada contrato, ajustadas às quantidades de 
energia efetivamente geradas, quando aplicável. Esses ajustes decorrem do 
mecanismo da CCEE que verifica a exposição líquida da Companhia (ven-
das, geração, compras e consumo), denominado balanço energético. Venda 
de energia elétrica: As operações de venda de energia realizadas pela 
Companhia são reconhecidas contabilmente nas demonstrações financeiras 
pelo seu valor justo.

Nota 2021 2020
Receita bruta
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 18.725 14.583
 Provisão de ressarcimento 10 (11.209) (5.890)

7.516 8.693
ACL
 Partes relacionadas 9 429 235
 Câmara de Comercialização de Energia 
  Elétrica (CCEE) 434 4.131

863 4.366
 Venda de crédito de carbono 840 –
Total receita bruta 9.219 13.059
Deduções sobre a receita bruta
 Impostos sobre vendas (381) (404)
 Taxa de fiscalização dos serviços de energia 
  elétrica - TFSEE (83) (77)

(464) (481)
Receita líquida 8.755 12.578
As receitas da Companhia provenientes da venda de energia elétrica são em 
sua totalidade em reais e dentro do mercado interno brasileiro. As receitas 
com a venda de crédito de carbono foram em sua totalidade em dólar, reali-
zadas para o mercado externo.

14. Custos e despesas: Custo da geração  
de energia

Despesas gerais e  
administrativas 2021

Custo da geração  
de energia

Despesas gerais  
e administrativas 2020

Depreciação e amortização (5.448) – (5.448) (5.427) (20) (5.447)
Serviços de operação e manutenção (O&M) (2.203) – (2.203) (1.694) – (1.694)
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST (998) – (998) (949) – (949)
Aluguéis e arrendamentos (336) – (336) (275) (1) (276)
Serviços de terceiros (332) (38) (370) (78) (232) (310)
Seguros (204) – (204) (51) (70) (121)
Energia comprada (210) – (210) – – –
Impostos,taxas e contribuições (44) (8) (52) – – –
Custo com suprimento de energia (1) – (1) (148) – (148)
Outras despesas (13) (1) (14) (49) (29) (78)

(9.789) (47) (9.837) (8.671) (352) (9.023)

15. Resultado financeiro líquido: Política contábil: Receitas (despesas) 
financeiras: Compreendem os valores de juros sobre empréstimos e sobre 
aplicações financeiras, variação monetária e descontos diversos que são re-
conhecidos no resultado do exercício pelo regime de competência.

2021 2020
Receitas financeiras
 Rendimentos sobre aplicações financeiras 802 239
 Juros sobre ativos financeiros – 1

802 240

2021 2020
Despesas financeiras
 Juros sobre empréstimos e financiamentos (5.086) (5.388)
 Apropriações dos custos de captações (402) (402)
 Ajuste a valor presente de desmobilização de ativos (265) (246)
 Outras despesas financeiras (67) (17)

(5.820) (6.053)
(5.018) (5.813)

Diretoria

Frederico Ferreira Sarmento - Diretor Cesar Augusto Conservani - Diretor

Contador

Rafael Reva - CRC 053271/O-0 - CPF: 042.236.189-54

Declaração da auditoria

As demonstrações financeiras completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e o relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras completas estão disponíveis eletronicamente no endereço https://www.oestadoce.com.br/. O referido relatório do auditor independente 
sobre essas demonstrações financeiras foi emitido em 30 de março de 2022, sem modificações.
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O presidente do Peru, 
Pedro Castillo, apresentou 
nesta segunda-feira (25) ao 
Parlamento do país um pro-
jeto que busca convocar um 
referendo sobre a criação de 
uma nova Constituição.

Atormentado politica-
mente desde que assumiu 
o cargo, em agosto do ano 
passado, o líder esquerdista 
tem o objetivo de aumentar 
o papel do Estado na econo-

mia peruana, uma de suas 
promessas de campanha. A 
medida, porém, tem pou-
quíssimas chances de ser 
aprovada, uma vez que a lei 
do país requer que referen-
dos sejam autorizados pelo 
Legislativo, hoje controlado 
pela oposição.

Ainda nesta segunda, a 
líder do Parlamento, a opo-
sitora María del Carmen 
Alva, criticou a proposta do 

governo e acusou Castillo de 
querer transformar o país em 
“uma Cuba ou Venezuela”.

Em conversa com jornalis-
tas, ela considerou a medida 
“inconstitucional e inviável” 
e disse que, caso o governo 
convoque uma Assembleia 
Constituinte, a questão será 
judicializada. “O objetivo 
deste governo é fechar o Con-
gresso. Sem Congresso não 
há democracia”, destacou.

O Executivo peruano, por 
sua vez, vê como fundamen-
tal a instalação de uma nova 
Carta Magna para diminuir 
as desigualdades econômi-
cas do país, atribuída pelos 
governistas à atual Consti-
tuição, promulgada em 1993 
pelo então ditador Alberto 
Fujimori -pai da principal 
adversária política de Cas-
tillo, Keiko Fujimori.

O projeto apresentado 

nesta segunda prevê que seja 
incluída uma pergunta nas 
eleições municipais de outu-
bro, questionando os eleito-
res se eles “aprovam a con-
vocação de uma Assembleia 
Constituinte encarregada de 
elaborar uma nova Consti-
tuição política”.

Em caso de vitória do 
“sim”, de acordo com o jor-
nal peruano El Comercio, 
a Assembleia Constituinte 

seria formada por 130 par-
ticipantes, sendo que 40% 
precisariam ser membros 
de organizações políticas, 
30% independentes, 26% 
indígenas e 4% descenden-
tes de africanos. Caberia ao 
órgão apenas a redação da 
nova Constituição, o que, 
em caso de aprovação, seria 
feito em nove meses, com a 
possibilidade de prorroga-
ção de mais 120 dias.
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INTERNACIONAL
Rússia. O chanceler russo, Serguei Lavrov, falou, ontem, sobre as negociações de paz com 
a Ucrânia e o futuro do conflito. Segundo o ministro, que garantiu que manterá o diálogo com 
Kiev, a crise irá terminar com um acordo, mas seu conteúdo dependerá da situação militar.
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Presidente do Peru propõe nova Constituição
Castillo apresentou ao Parlamento um projeto que busca convocar um referendo sobre a criação de Constituição

Ventos de Santo Augusto VIII Energias Renováveis S.A.
CNPJ: 14.676.003/0001-54

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio, 
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado. Fortaleza, 26 de abril de 2022 A Diretoria

Balanço patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Ativo
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 6.047 9.230
  Fundo de liquidez - conta reserva 316 346
  Contas a receber de clientes 1.717 2.389
  Tributos a recuperar 5 26
  Outros ativos 120 2.000

8.205 13.991
 Não circulante
  Fundo de liquidez - conta reserva 2.848 2.478

2.848 2.478
  Imobilizado 7 94.783 81.491
  Intangível 147 152

94.930 81.643

  
Total do ativo 105.983 98.112

Nota 2021 2020
Passivo e patrimônio líquido
 Circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 2.290 2.152
  Fornecedores 1.763 603
  Tributos a recolher 340 197
  Partes relacionadas 10 10
  Provisão de ressarcimento 10 13.496 1.667
  Outros passivos 115 137

18.014 4.766
 Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 44.063 45.498
  Tributos a recolher 2.637 2.637
  Provisão de ressarcimento 10 – 2.380
  Provisões 3.729 3.461

50.429 53.976
Total do passivo 68.443 58.742
Patrimônio líquido
 Capital social 64.506 52.345
 Prejuízos acumulados (26.966) (12.975)
Total do patrimônio líquido 37.540 39.370
Total do passivo e patrimônio líquido 105.983 98.112

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de Dezembro 
(Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
 Receita líquida 13 5.305 10.296
 Custo da geração de energia 14 (13.940) (7.343)
Lucro (prejuízo) bruto (8.635) 2.953
Despesas operacionais
 Gerais e administrativas 14 (86) (878)

(86) (878)
Lucro (prejuízo) operacional 
 antes do resultado financeiro (8.721) 2.075
Resultado financeiro líquido 15
 Receitas financeiras 431 138
 Despesas financeiras (5.306) (5.376)

(4.875) (5.238)
Prejuízo antes do imposto de renda 
 e da contribuição social (13.596) (3.163)
Imposto de renda e contribuição social
 Correntes (395) (368)
Prejuízo do exercício (13.991) (3.531)

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado Abrangente 
Exercícios Findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

2021 2020
 Prejuízo do exercício (13.991) (3.531)
Total do resultado abrangente do exercício (13.991) (3.531)

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda 
 e da contribuição social (13.596) (3.163)
 Ajustes de itens que não representam alteração
  de caixa e equivalentes de caixa
 Depreciação e amortização 14 4.238 4.080
 Baixa de imobilizado 14 5.439 –
 Juros de empréstimos e financiamentos 8 (c) 3.863 4.048
 Apropriação dos custos de captações 8 (c) 619 618
 Ajuste a valor presente de desmobilização 
  de ativos 265 246
 Provisões 3 –
 Provisão de ressarcimento 10 (c) 9.449 3.161

10.280 8.990
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Contas a receber de clientes 672 (35)
 Tributos a recuperar 21 –
 Partes relacionadas – 1.318
 Demais créditos e outros ativos 1.880 (1.909)
Acréscimo (decréscimo) em passivos
 Fornecedores 1.160 (137)
 Tributos a recolher (31) (49)
 Partes relacionadas – (84)
 Demais obrigações e outros passivos (22) 13
Caixa proveniente das operações 13.960 8.107
 Juros pagos sobre empréstimos 8 (c) (3.853) (4.069)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (221) (371)
Caixa líquido proveniente das atividades 
 operacionais 9.886 3.667
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Investimento em conta reserva (340) (494)
 Aquisição de imobilizado 7 (a) (22.964) (1.398)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de investimento (23.304) (1.892)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Captação de empréstimos e financiamento 8 (c) 733 543
 Liquidação de empréstimos e financiamentos 8 (c) (2.646) (2.253)
 Adições dos custos com captações 8 (c) (13) (10)
 Redução de capital (839) (668)
 Aumento de capital 13.000 7.700
Caixa líquido proveniente das atividades 
 de financiamento 10.235 5.312
 Acréscimo em caixa e equivalentes de caixa (3.183) 7.087
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício 9.230 2.143
Caixa e equivalentes de caixa 
 no fim do exercício 6.047 9.230

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Capital  
social

Prejuízos  
acumulados

Patrimônio  
Líquido

Em 1º de janeiro de 2020 45.313 (9.444) 35.869
  Prejuízo do exercício – (3.531) (3.531)
 Total resultado abrangente 
  do exercício – (3.531) (3.501)
  Aumento de capital 7.700 – 7.700
  Redução de capital (668) – (668)
 Contribuições e distri-
  buições aos acionistas 7.032 (3.531) 3.501
Em 31 de dezembro de 2020 52.345 (12.975) 39.370
  Prejuízo do exercício – (13.991) (13.991)
 Total resultado abrangente 
  do exercício – (13.991) (13.991)
  Aumento de capital 13.000 – 13.000
  Redução de capital (839) – (839)
 Contribuições e distri-
  buições aos acionistas 12.161 – 12.161
Em 31 de dezembro de 2021 64.506 (26.966) 37.540

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Notas Explicativas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1 Considerações gerais: A Ventos de Santo Augusto VIII Energias Renováveis 
S.A. (“Companhia”), com sede em Maracanaú, estado do Ceará, tem como ob-
jetivo a geração e comercialização da energia produzida pela central geradora 
eólica denominada EOL Ventos de Santo Augusto VIII, bem como sua explora-
ção e manutenção. A Companhia é produtora independente de energia elétrica, 
no estado do Piauí, pelo prazo de 35 anos contados a partir de setembro de 
2014. A Companhia é controlada direta da holding Ventos de Santo Estevão 
Holding S.A. (“Ventos de Santo Estevão Holding”) e indireta da VTRM Energia 
Participações S.A. (“VTRM”). A Companhia possui outorga de geração de ener-
gia, na cidade de Simões, estado do Piauí, através da Portaria MME nº 461/2014, 
emitida pelo Ministério de Minas e Energia - MME. Possui capacidade instalada 
de 18,4 MW e energia assegurada de 78.840 MW/ano e compõe o complexo 
eólico Ventos do Araripe III. As atividades são regulamentadas e fiscalizadas 
pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”). A energia produzida é 
vendida, em sua maioria, por meio de contratos de longo prazo no ambiente de 
contratação regulado, obtidos em leilões promovidos ANEEL, com preços fixos 
indexados à inflação. Os termos abaixo são utilizados ao longo destas demons-
trações financeiras de forma abreviada: • ACR - Ambiente de Contratação Regu-
lada; • ACL - Ambiente de Contratação Livre; • CCEE - Câmara de Comercializa-
ção de Energia Elétrica; • LEN - Leilão de Energia Nova. 1.1 Principais eventos 
ocorridos durante o exercício de 2021: 1.1.1 Principais eventos societários: 
(a) Redução e aumento de capital social: Em 15 de janeiro de 2021, em As-
sembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a redução de capital social, no mon-
tante de R$ 417, passando o capital social de R$ 52.345 (dividido em 52.345.306 
ações) para R$ 51.928 (dividido em 51.927.626 ações). Em 13 de julho de 2021, 
em Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a redução de capital social, no 
montante de R$ 422, passando o capital social de R$ 51.928 (dividido em 
51.927.626 ações) para R$ 51.506 (dividido em 51.505.818 ações). Em 03 de 
agosto de 2021, em Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovado o aumento de 
capital social, no montante de R$ 13.000, passando o capital social de R$ 51.506 
(dividido em 51.505.818 ações) para R$ 64.506 (dividido em 64.505.818 ações). 
1.1.2 Outros eventos: (a) Incidente ocorrido na subestação coletora: Em 12 
de fevereiro de 2021, um novo incidente na subestação coletora que interliga as 
empresas do complexo Ventos do Araripe III, provocou o desligamento do trans-
formador de força (trafo) remanescente dessa subestação. Este fato, causou a 
interrupção total do escoamento da geração de energia do complexo, visto que 
o outro transformador estava fora de operação em decorrência do sinistro ocorri-
do em junho de 2020. O parque retornou à operação comercial no dia 29 de abril, 
data final do conserto do transformador relativo à primeira ocorrência. Com rela-
ção à segunda ocorrência, a Administração da Companhia acionou o fabricante 
do transformador e as principais empresas do setor para obtenção de parecer 
sobre a viabilidade de seu conserto ou necessidade de substituição, e, em razão 
de parecer favorável ao conserto, seguiu com o seu reparo, com prazo de con-
clusão previsto para abril de 2022. A interrupção do escoamento da geração de 
energia do complexo foi refletida na provisão para ressarcimento anual que a 
Companhia apura mensalmente em razão da efetiva geração de energia, com 
consequente redução na receita líquida, até que a situação seja normalizada. 
Esse impacto foi minimizado em razão de apólice de seguro que a Companhia 
possui para os principais riscos associados aos ativos, incluindo danos aos 
transformadores, com cobertura para danos materiais e lucros cessantes. Du-
rante o segundo e terceiro trimestres de 2021, a controladora indireta VTRM 
discutiu junto à seguradora as premissas envolvidas no cálculo da indenização 
para os sinistros e enviou seu pleito para avaliação. Em dezembro de 2021, após 
análise, a seguradora efetuou o pagamento para a controladora indireta VTRM, 
no valor de R$ 46 milhões. (b) Efeitos da pandemia provocada pelo novo 
Coronavírus (COVID-19): Em razão da pandemia declarada pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), relacionada ao novo Coronavírus (COVID-19) que 
vem afetando o Brasil e diversos países no mundo, trazendo riscos à saúde pú-
blica e impactos na economia mundial, a Companhia informa que, de acordo 
com um Plano Corporativo de Resposta a esta pandemia, vêm tomando as me-
didas preventivas e de mitigação dos riscos em linha com as diretrizes estabele-
cidas pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais, visando minimizar, 
ao máximo possível, eventuais impactos no que se refere à saúde e segurança 
dos seus colaboradores, familiares, parceiros e comunidades, e à continuidade 
das operações e do negócio. A Companhia está avaliando o assunto também 
junto aos seus clientes, fornecedores e demais credores e até o momento não 
foram identificados impactos materiais para os seus negócios. Neste cenário, a 
Companhia avaliou as seguintes estimativas nas demonstrações financeiras: (i) 
Perdas de crédito esperadas decorrentes dos impactos do COVID-19: A 
Companhia avaliou a posição do seu contas a receber em 31 de dezembro de 
2021 e não identificou créditos de difícil recuperação ou de liquidação duvidosa. 
Tal análise foi feita com base nas políticas contábeis da Companhia e na avalia-
ção da situação financeiras dos credores no período findo em 31 de dezembro 
de 2021. (ii) Redução ao valor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis: 
A Companhia avaliou os indicativos de desvalorização de ativos decorrentes da 
pandemia e concluiu que não há indicativos de mudança no valor recuperável de 
seus ativos imobilizados e intangíveis. (iii) Cumprimento de obrigações assu-
midas com clientes e fornecedores: A Companhia avaliou seus principais 
contratos de fornecimento e suprimento, junto a clientes e fornecedores, respec-
tivamente, e concluiu que, apesar dos impactos causados pela pandemia, as 
obrigações contratuais foram cumpridas e, portanto, nesse momento não há 
evidências ou formalizações de insolvência ou falta de liquidez dos contratos. (iv) 
Cumprimento de obrigações em contratos de dívidas - covenants: A Com-
panhia avaliou os covenants contidos em seus contratos de dívidas e em 31 de 
dezembro de 2021, e concluiu que a pandemia não impactou no atendimento 
das obrigações acordadas nos contratos de empréstimos e financiamentos. Por 
fim, até o presente momento, a Companhia informa que não houve impactos 
materiais em suas operações por conta da COVID-19. (iv) Cumprimento de 
obrigações em contratos de dívidas - covenants: A Companhia avaliou os 
covenants contidos em seus contratos de dívidas e em 31 de dezembro de 2020 
atendeu adequadamente as obrigações acordadas nos contratos de emprésti-
mos e financiamento. Ainda, a Companhia avaliou os seus índices de liquidez. 
Por fim, até o presente momento, a Companhia não teve impactos materiais em 
suas operações por conta da COVID-19. Entretanto, considerando que a Com-
panhia está exposta a riscos operacionais decorrentes de eventuais restrições 
legais que possam ser impostas como decorrência da COVID-19, não é possível 
assegurar que não será impactada em suas operações ou se seus resultados 
serão afetados por reflexos futuros que a pandemia poderá provocar. 2. Apre-
sentação das demonstrações financeiras e resumo das práticas contábeis: 
2.1 Base de apresentação: (a) Demonstrações financeiras: As demonstra-
ções financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, vigentes em 31 de dezembro de 2021, o 
que inclui os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Con-

tábeis (“CPC”) e conforme as normas internacionais de Relatório Financeiro 
(International Financial Reporting Standards (“IFRS”) emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (“IASB”)) e interpretações “IFRIC”, e evidenciam 
todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e so-
mente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na 
sua gestão. A preparação das demonstrações financeiras considerou a base 
contábil de continuidade operacional, o custo histórico como base de valor, que 
no caso de certos ativos e passivos financeiros, foram ajustados para refletir a 
mensuração ao valor justo. As demonstrações financeiras requerem o uso de 
certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por 
parte da Administração da Companhia no processo de aplicação de suas práti-
cas contábeis. As áreas que requerem maior nível de julgamento e apresentam 
maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são 
significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 4. (b) 
Aprovação das demonstrações financeiras: A emissão destas demonstra-
ções financeiras foi aprovada pela Diretoria em 29 de março de 2022. 2.2 Moeda 
funcional e de apresentação das demonstrações financeiras: A moeda fun-
cional e de apresentação da Companhia é o Real (“R$”). 3. Novas normas, al-
terações e interpretações de normas emitidas pelo CPC e IASB: 3.1 Novas 
normas emitidas e emendas as normas contábeis adotadas pela Compa-
nhia: As seguintes alterações de normas emitidas pelo IASB foram adotadas 
pela primeira vez para o exercício iniciado em 1° de janeiro de 2021: (i) Classifi-
cação de passivos entre circulante e não circulante: alterações ao IAS 1/CPC 26 
“Apresentação das Demonstrações Contábeis”; (ii) Adoção inicial do IFRS em 
subsidiárias: alterações ao IFRS 1/CPC 37 “Adoção inicial das normas interna-
cionais de contabilidade”; (iii) Custos de empréstimos no teste de desreconheci-
mento de passivos financeiros: alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos fi-
nanceiros”; (iv) Incentivos em arrendamentos: alterações ao IFRS 16/CPC 06 
“Arrendamentos”; (v) Custo no cumprimento de contratos onerosos: alterações 
ao IAS 37/CPC 25 “Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes; (vi) 
Concessões relacionadas ao COVID-19: alterações ao IFRS 17 “Contratos de 
seguro”; (vii) Reforma das IBORs (Interbank Offered Rate): alterações ao IFRS 
9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”, IAS 39/CPC 38 “Instrumentos financeiros 
- reconhecimento e mensuração, IFRS 7/CPC 40 “Instrumentos financeiros: evi-
denciação”, IFRS 4/CPC 11 “Contratos de seguro” e IFRS 16/CPC 06 “Arrenda-
mentos”. A Companhia analisou as emendas às normas contábeis mencionadas 
acima e não identificou impactos em suas políticas operacionais e contábeis. 3.2 
Novas normas emitidas e emendas as normas contábeis ainda não adota-
das pela Companhia: As seguintes alterações de normas emitidas pelo IASB 
serão adotadas pela primeira vez em exercícios iniciados após 1° de janeiro de 
2022: (i) Revisão de pronunciamentos técnicos pelo comitê de pronunciamentos 
contábeis, nº 19/2021 com alterações nos Pronunciamentos Técnicos: CPC 37 
(R1)/IFRS 1 - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade, CPC 
48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros, CPC 29/IAS 41 - Ativo Biológico e Produ-
to Agrícola, CPC 27/IAS 16 - Ativo Imobilizado, CPC 25/IAS 37 - Provisões, 
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes e CPC 15 (R1)/IFRS 3 - Combina-
ção de Negócios, em decorrência das alterações anuais relativas ao ciclo de 
melhorias 2018-2020; Ativo Imobilizado - vendas antes do uso pretendido; Con-
trato Oneroso - custos de cumprimento de contrato; e Referências à Estrutura 
Conceitual. A entidade deve aplicar essas alterações nos períodos anuais com 
início em, ou após, 1º de janeiro de 2022. A Companhia analisou as emendas às 
normas contábeis mencionadas acima e não identificou impactos em suas polí-
ticas operacionais e contábeis a serem adotados retrospectivamente ou no início 
do exercício de 2022. 4. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: Com 
base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por 
definição, as estimativas e julgamentos contábeis são continuamente avaliados 
e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas 
de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. As revisões 
das estimativas são reconhecidas prospectivamente. As estimativas contábeis 
raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e pre-
missas que apresentam risco significativo, com probabilidade de causar ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício 
social, estão contempladas nas respectivas notas:
Nota Estimativas e julgamentos significativos
6 Contas a receber
7 Imobilizado
10 Provisão de ressarcimento
11 Provisões
7. Imobilizado: Política contábil: É apresentado pelo custo histórico de 
aquisição ou de construção, deduzido da depreciação acumulada. O custo 
histórico também inclui os custos de financiamento relacionados à aquisição 
ou construção de ativos qualificáveis. Os custos subsequentes são incluídos 
no valor contábil do ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando é provável que irão gerar benefícios econômi-
cos futuros associados ao item e quando seu custo pode ser mensurado com 
segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Repa-
ros e manutenções são apropriados ao resultado durante o período em que 
são incorridos. O custo das principais reformas é acrescido ao valor contábil 
do ativo quando os benefícios econômicos futuros ultrapassam o padrão de 
desempenho inicialmente estimado para o ativo em questão. As reformas são 
depreciadas ao longo da vida útil econômica restante do ativo relacionado. 
Ganhos e perdas por alienações são determinados pela comparação do va-
lor da venda com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras (receitas) 
despesas operacionais, líquidas” na demonstração do resultado. A deprecia-
ção dos ativos imobilizados é calculada pelo método linear, considerando os 
custos e os valores residuais durante a vida útil econômica dos bens vincula-
dos à infraestrutura da concessão. As taxas de depreciações utilizadas pela 
Companhia são definidas pela ANEEL por meio da resolução normativa Nº 
674/2015 de 11 de agosto de 2015. A Companhia reconhece uma obrigação 
segundo o valor justo para desmobilização de ativos no período em que elas 
ocorrerem, tendo como contrapartida o respectivo ativo imobilizado (Vide 
nota 11 - Provisões). Impairment do imobilizado: O valor contábil de um 
ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável quando o valor 
contábil é maior do que o valor recuperável estimado, de acordo com os cri-
térios adotados pela Companhia para determinar o valor recuperável. Os 
ativos que estão sujeitos à depreciação são revisados para verificar a neces-
sidade de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias 
indiquem que o valor contábil pode não ser recuperável. A perda por impair-
ment é reconhecida pelo montante excedente entre o valor contábil do ativo 
e seu valor recuperável. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a 
Companhia não identificou a necessidade de provisões para impairment para 
os ativos imobilizados. 

(i) Transferências realizadas da classe de “Obras em andamento” do imobili-
zado para a classe de “Softwares” do Intangível. 8. Empréstimos e financia-
mentos: Política contábil: São reconhecidos inicialmente pelo valor justo, 
líquido dos custos de transação incorridos, e subsequentemente, são de-
monstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores cap-
tados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida 
na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos e 
financiamentos estejam em aberto, utilizando-se da taxa de juros efetiva.  

(a) Composição: Encargos  
anuais médios

Circulante Não circulante Total
Modalidade 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Moeda nacional
 BNDES TJLP + 2,80% 2.290 2.152 44.063 45.498 46.353 47.650

2.290 2.152 44.063 45.498 46.353 47.650
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. TJLP - 
Taxa de Juros de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional

(a) Composição e movimentação: 2021 2020
Aero- 

geradores
Máquinas e  

Equipamentos
Edifícios e  

construções
Desmobilização  

de ativos
Móveis e  

utensílios Veículos Terrenos
Obras em  

andamento Total Total
Saldo no início do exercício
 Custo 85.392 5.120 1.209 2.641 137 551 168 2.127 97.345 95.947
 Depreciação acumulada (14.725) (715) (146) (207) (35) (26) – – (15.854) (11.814)
Saldo líquido 70.667 4.405 1.063 2.434 102 525 168 2.127 81.491 84.133
 Adições – – – – – – – 22.964 22.964 1.398
 Baixas – (5.439) – – – – – – (5.439) –
 Depreciação (3.729) (251) (42) (80) (8) (79) – – (4.189) (4.040)
 Transferências – 7.491 58 – – – – (7.593) (44) –
Saldo no final do exercício 66.938 6.206 1.079 2.354 94 446 168 17.498 94.783 81.491
Custo 85.392 7.172 1.267 2.641 137 551 168 17.498 114.826 97.345
Depreciação acumulada (18.454) (966) (188) (287) (43) (105) – – (20.043) (15.854)
Saldo no final do exercício 66.938 6.206 1.079 2.354 94 446 168 17.498 94.783 81.491
Taxas médias anuais 
 de depreciação - % 4 4 3 3 6 14

(b) Perfil de vencimento:
Modalidade 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 A partir de 2030 Total
Moeda nacional
 BNDES 2.290 2.605 2.856 3.107 3.358 4.089 5.218 5.654 17.176 46.353

2.290 2.605 2.856 3.107 3.358 4.089 5.218 5.654 17.176 46.353
4,9% 5,6% 6,2% 6,7% 7,2% 8,8% 11,3% 12,2% 37,1% 100,0%

(c) Movimentação: 2021 2020
Saldo no início do exercício 47.650 48.773
 Captações 733 543
 Provisões de juros 3.863 4.048
 Adições dos custos de captações (13) (10)
 Apropriações dos custos de captações 619 618
 Juros pagos (3.853) (4.069)
 Liquidações (2.646) (2.253)
Saldo no final do exercício 46.353 47.650
(d) Garantias:
Modalidade Garantias
BNDES Garantia Votorantim S.A.(¹) e Ventos de Santo Estevão Holding 

S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e ações; Cessão fiduciária 
de direitos creditórios e direitos emergentes das autorizações.

Repasse 
 BNDES

Garantia VTRM Energia Participações S.A. e Ventos de Santo 
Estevão Holding S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e 
ações; Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos 
emergentes das autorizações.

(1) Garantias serão liberadas após o cumprimento de determinadas obrigações 
previstas nos contratos. 10 Provisão de ressarcimento: Política contábil: A 
conta de provisão de ressarcimento - CCEE reflete os efeitos sobre a geração 
de energia fora dos limites de tolerância estabelecidos (energia efetivamente 
gerada e a energia contratada). Tais variações fora dos limites implicam no 
registro por estimativa de ativos ou passivos contratuais e são reconhecidos 
no resultado como ajuste positivo ou negativo da receita, na rubrica “Receita 
bruta de venda de energia - ACR”. A Administração da Companhia entende 
que a análise do atendimento a estes limites é uma estimativa significativa. (a) 
Ressarcimento anual: Contratos LEN: Caso a energia fornecida no ano, 
seja inferior a 90% da energia contratada anualmente, o valor do ressarcimen-
to será equivalente ao maior valor entre o preço contratual vigente, no ciclo 
base de apuração, e o PLD médio do mesmo período, aplicado sobre o mon-
tante em MWh que for inferior aos 90%. Tais acertos financeiros ocorrem em 
12 parcelas mensais. Caso a energia fornecida seja superior à energia contra-
tada, as faixas estarão compreendidas entre 130% e 100%, de acordo com o 
ano atual de apuração do ressarcimento quadrienal, sendo que os limites de 
tolerância são: 130% no primeiro ano, 120% no segundo ano, 110% no tercei-
ro ano ou 100% no quarto ano. Para esses casos, a Companhia receberá o 
valor equivalente a aplicação do PLD sobre o montante em MWh conforme 
limite de tolerância, em parcela única a partir do segundo mês do próximo ano 
contratual, mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela Companhia 
à CCEE. (b) Ressarcimento quadrienal: Contratos LEN: Caso a energia 
fornecida seja inferior a 100% da energia contratada no final de cada quadriê-
nio, o valor do ressarcimento será equivalente ao maior valor entre o preço 
contratual vigente no último ano do ciclo base de apuração acrescido de 6% e 
o PLD médio do quadriênio de apuração aplicado sobre o montante em MWh 
que for inferior aos 100% e superior a 90% do montante, dado que o ressarci-
mento anual captura os desvios inferiores a 90%. O acerto financeiro para 
energia fornecida abaixo dos limites ocorre em 12 parcelas mensais, a partir 
de fevereiro do ano subsequente ao último ano contratual de cada quadriênio, 
mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela Companhia à CCEE. 
Não há acerto financeiro quadrienal para energia fornecida acima dos limites, 
uma vez que, nessa hipótese, os valores serão liquidados nos critérios enqua-
drados no ressarcimento anual. (c) Composição e movimentação:

Anual Quadrienal 2021
Saldo inicial do exercício 1.667 2.380 4.047
 Adições (i) 7.565 1.884 9.449
Saldo final do exercício 9.232 4.264 13.496
 Circulante 9.232 4.264 13.496

9.232 4.264 13.496

Anual Quadrienal 2020
Saldo inicial do exercício – 886 886
 Adições (i) 1.667 1.494 3.161
Saldo final do exercício 1.667 2.380 4.047
 Circulante 1.667 – 1.667
 Não circulante – 2.380 2.380

1.667 2.380 4.047
(i) O aumento das adições, quando comparado ao mesmo período do ano ante-
rior refere-se substancialmente ao incidente do Trafo mencionado na nota 1.1.2 
(a). A ANEEL emitiu o Despacho nº 2.303/2019 determinando à CCEE que pro-
ceda à suspensão dos ressarcimentos estabelecidos na Contratação de Energia 
Elétrica no Ambiente Regulado, referentes ao ano contratual apurado a partir de 
agosto de 2019, até a decisão final sobre o resultado da instauração da Audiên-
cia Pública nº 034/2019 que visa regular os procedimentos e critérios para apu-
ração da restrição de operação por constrained-off de usinas eólicas. 13. Recei-
ta: Política contábil: A receita é apresentada líquida dos impostos, das 
devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A Companhia segue a estru-
tura conceitual do IFRS 15/CPC 47 “Receita de contrato com cliente”, basea-
da no modelo de cinco passos: (i) identificação dos contratos com os clientes; 
(ii) identificação das obrigações de desempenho previstas nos contratos; (iii) 
determinação do preço da transação; (iv) alocação do preço da transação à 
obrigação de desempenho previstas nos contratos e (v) reconhecimento da 
receita quando a obrigação de desempenho é atendida. O modelo de cinco 
etapas estabelece que a entidade deve reconhecer receita para representar 
a transferência de bens ou serviços prometidos a clientes no valor que reflita 
a contraprestação que a entidade espera ter direito em troca desses bens ou 
serviços. Os contratos de venda de energia da Companhia são realizados 
nos ambientes livre e regulado de comercialização brasileira, sendo registra-
dos integralmente na CCEE, agente responsável pela contabilização e liqui-
dação de todo o Sistema Interligado Nacional (SIN). A medição contábil do 
volume de energia a ser faturado decorre do processamento da medição físi-
ca, ajustada ao rateio das perdas informadas pela CCEE. O reconhecimento 
contábil da receita é resultante dos valores a serem faturados aos clientes de 
acordo com a metodologia e preços estabelecidos em cada contrato, ajusta-
das às quantidades de energia efetivamente geradas, quando aplicável. Es-
ses ajustes decorrem do mecanismo da CCEE que verifica a exposição líqui-
da da Companhia (vendas, geração, compras e consumo), denominado 
balanço energético. Venda de energia elétrica: As operações de venda de 
energia realizadas pela Companhia são reconhecidas contabilmente nas de-
monstrações financeiras pelo seu valor justo.

Nota 2021 2020
Receita bruta
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 14.166 12.855
 Provisão de ressarcimento 10 (c) (9.449) (3.161)

4.717 9.694
ACL
 Partes relacionadas 9 183 123
 Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
  (CCEE) 103 927

286 1.050
Venda crédito de carbono 665 –
Total receita bruta 5.668 10.744
Deduções sobre a receita bruta
 Impostos sobre vendas (303) (392)
 Taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica
  - TFSEE (60) (56)

(363) (448)
Receita líquida 5.305 10.296
(i) As receitas da Companhia provenientes da venda de energia elétrica são 
em sua totalidade em reais e dentro do mercado interno brasileiro. As recei-
tas com a venda de crédito de carbono foram em sua totalidade em dólar, 
realizadas para o mercado externo. 

14. Custos e despesas:
Custo da  
geração  

de energia

Despesas  
gerais e  

administrativas 2021

Custo da  
geração  

de energia

Despesas  
gerais e  

administrativas 2020
Depreciação e amortização (4.238) – (4.238) (4.060) (20) (4.080)
Custo de manutenção (3.274) – (3.274) 454 (28) 426
Serviços de terceiros (1.981) (38) (2.019) (922) (405) (1.327)
Serviços de operação e manutenção (O&M) (1.729) – (1.729) (1.435) – (1.435)
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST (732) – (732) (671) – (671)
Materiais (624) – (624) (101) (117) (218)
Doações e patrocínios (581) – (581) (366) – (366)
Aluguéis e arrendamentos (324) – (324) (78) (180) (258)
Seguros (156) – (156) (38) (50) (88)
Energia comprada (137) – (137) (88) – (88)
Impostos, taxas e contribuições (40) (28) (68) (5) (21) (26)
Outras despesas (124) (20) (144) (33) (57) (90)

(13.940) (86) (14.026) (7.343) (878) (8.221)

15. Resultado financeiro líquido: Política contábil: Receitas (despesas) 
financeiras: Compreendem os valores de juros sobre empréstimos e sobre 
aplicações financeiras, variação monetária e descontos diversos que são re-
conhecidos no resultado do exercício pelo regime de competência.

2021 2020
Receitas financeiras
 Rendimentos sobre aplicações financeiras 431 137
 Juros sobre ativos financeiros – 1

431 138

2021 2020
Despesas financeiras
 Juros sobre empréstimos e financiamentos (3.863) (4.048)
 Apropriações dos custos de captações (619) (618)
 Despesas com captação de empréstimos (515) (457)
 Ajuste a valor presente de desmobilização de ativos (265) (246)
 Outras despesas financeiras (44) (7)

(5.306) (5.376)
(4.875) (5.238)

Diretoria

Frederico Ferreira Sarmento - Diretor Cesar Augusto Conservani - Diretor

Contador

Rafael Reva - CRC 053271/O-0 - CPF: 042.236.189-54

Declaração da auditoria

As demonstrações financeiras completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e o relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras completas estão disponíveis eletronicamente no endereço https://www.oestadoce.com.br/. O referido relatório do auditor independente 
sobre essas demonstrações financeiras foi emitido em 30 de março de 2022, sem modificações.



ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ – AVISO DE 
LICITAÇÃO- A Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av. São João, 75 - Bairro 
Centro Santana do Acaraú - CE - CEP. 62.150-000, torna público o EDITAL DE CONCOR-
RENCIA PÚBLICA Nº 2604.01/2022 – cujo objeto é A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA 
VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE PISTOLA NO MUNICIPIO DE SANTANA DO 
ACARAÚ, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA/PT 107.6808-13/ EM ANEXO/
PT 107.6808-13/ EM ANEXO, que realizar-se-á no dia 27.05.2022, às 08:30 horas. Referido 
edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de expediente ao público, das 07:00 
as 11:00 horas, ou no sítio http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes ou licitacao@santanadoacarau.
ce.gov.br. Santana do Acaraú-CE, 26 de Abril de 2022.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE LICITAÇÃO 
- N° 2022042001-TP. A Presidente da Comissão de Licitação Municipal, torna público para co-
nhecimento dos interessados que, no próximo dia 12 de abril de 2022 às 09:00 hs, na Sede da 
Comissão, localizada na Rua Bezerra de Menezes, 350, Centro, estará realizando Licitação na 
Modalidade TOMADA DE PREÇOS, cujo critério de julgamento é MENOR PREÇO GLOBAL, cujo 
Objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 40 JAZIGOS NO CEMITÉ-
RIO MUNICIPAL PARQUE DA SAUDADE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO BÁSICO EM ANEXO,  o qual encontram-se disponíveis no 
endereço acima, no horário de 08:00hs às 13:00hs e no Site: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/index.
php/licitacao/abertas. Jaguaribara/CE, 25 de abril de 2022. AURINEIRE LIMA DE NEGREIROS – 
PRESIDENTE DA CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS – RESULTADO DA FASE DE 
HABILITAÇÃO – A Prefeitura Municipal de Tarrafas, torna público o resultado da fase de habilitação 
da TP nº 2022.03.15.001F. OBJETO: Execução das obras da reforma e melhoria do CERU - Centro 
Educacional Rural, localizado na Sede, ambos no Município de Tarrafas/CE, sob a responsabilidade 
da Secretaria Municipal de Obras Serviços Urbanos. Empresas Habilitadas: Coembe - Constru-
tora e Empreendimentos Benício EIRELE - ME CNPJ nº 41.065.067/0001-91; Tela Serviços e 
Eventos LTDA, CNPJ nº 16.741.477/0001-68; S & T Construções e Locações de Mão de Obra 
EIRELI - ME, CNPJ nº 18.413.043/0001-64; Sertão Construções Serviços e Locações LTDA, 
CNPJ nº 21.181.254/0001-23; G7 Construções Serviços e Transporte EIRELI – EPP, CNPJ nº 
10.572.609/0001-99; Real Serviços EIRELI - ME, CNPJ nº 37.452.665/0001-46; A.I.L. Constru-
tora LTDA - ME, CNPJ nº 15.621.138/0001-85; Drena Construções e Locações  EIRELE - ME, 
CNPJ nº 23.246.832/0001-98; Teotônio Construções Comercio Industria e Serviços LTDA - ME, 
CNPJ nº 10.453.927/0001-30. Fica aberto o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea “a” 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Caso não sejam apresentados recursos, 
a abertura dos envelopes nº 02 “Proposta de Preço”, fica marcada para o dia 05 de maio de 2022 
as 08h, na sala da CPL, Av. Maria Luiza Leite Santos S/N, Bulandeira, Tarrafas/CE.  Prefeitura Mu-
nicipal de Tarrafas/CE, 20 de abril de 2022. Francisca Batista da Silva Galdino – Presidente da CPL. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARÁU - O(A) Pregoeiro(a) 
da Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú-CE - torna público, para conhecimento dos interessa-
dos que no próximo dia 28 de abril de 2022, às 08:30hs, na Sede da Prefeitura, localizada à Av. São 
João, 75 - Bairro Centro, Santana do Acaraú - CE, estará realizando  a CONTINUAÇÃO do Pregão 
Presencial na forma do Sistema de Registro de Preços,  tombado sob o nº  1603.01/2022/PP-SRP, 
com o seguinte objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VI-
SANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO, DE PEÇAS NOVAS, GENUÍNA DE REPOSIÇÃO 
PARA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 
DE SANTANA DO ACARAÚ/CE. CONFORME TERMO DE REFERENCIA, o qual encontra-se na 
íntegra na Sede da Comissão de Licitação, localizada à Av. São João, 75 - Bairro Centro, Santana 
do Acaraú – CE. Santana do Acaraú/CE, 26 de abril de 2022 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DO UMIRIM – AVISO DE RESULTADO DE HA-
BILITAÇÃO E PROSSEGUIMENTO DE SESSÃO – 00.002/2022 – DIV, OBJETO: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUR-
SOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES 
CONTAS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE UMRIM/CE. A CPL comunica a HABILITAÇÃO da Empresa: 
1. PROJECONV ASSESSORIA E PROJETOS E CONVENIOS LTDA, CNPJ: 43.189.055/0001-02 e 
INABILITADA a empresa: 2. FM CRUZ DE SOUSA ME, CNPJ: 30.192.023/0001-06. As razões que 
motivaram o posicionamento da Comissão encontra-se a disposição dos interessados. Fica aberto 
prazo recursal previsto no Art. 109, da Lei 8.666/93. Decorrendo o prazo sem recursos, fica o pros-
seguimento de sessão para abertura do envelope de proposta de preços dia 04 de maio de 2022, as 
09:00 horas na Sala de Licitação na Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro. Informações: no endereço acima, 
de segunda a sexta das 08:00hs às 12:00hs ou através do site do TCE/CE. Umirim - Ce, 25 de abril 
de 2022. Marcelo Wagner Alves Ferreira – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ – RESULTADO DE 
JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇOS nº 0712.02/2021. O 
Município de Senador Sá/Ce, através da comissão permanente de licitação,  em conformidade 
com a lei federal n0 8.666/93 e disposições do edital de licitação, torna público aos interessados 
na TOMADA DE PREÇOS nº 0712.02/2021, que após análise das propostas de preços das 
empresas HABILITADA(S) na TOMADA DE PREÇOS em epigrafe, cujo o objeto é CONS-
TRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA, NA RUA CEL. APOLIANO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO 
AMPARO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Senador Sá/CE, comunica 
aos interessados o resultado da fase de Julgamento da Proposta de Preço da TOMADA DE 
PREÇOS nº 0712.02/2021. EMPRESA VENCEDORA: MANDACARU CONSTRUÇÕES E EM-
PREENDIMENTOS LTDA (CNPJ n 27.583.854/0001-02), pelo valor global de R$ 98.189,34 
(Noventa e Oito Mil, Cento e oitenta e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos). Fica, portanto, 
aberto o prazo recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea “b” da Lei de Licitações. Os inte-
ressados, querendo, terão vista dos autos. Fica, portanto, aberto o prazo recursal previsto no 
artigo 109, inciso I, alínea “b” da Lei de Licitações. À comissão. Senador Sá/CE, 26 de Abril de 
2022. Erivando Oliveira de Morais Filho. Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ - AVISO DE LICITAÇÃO PROCES-
SO LICITATÓRIO Nº 022/2022 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 O Município 
de Icapuí, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura e Saneamento, torna público que às 09:00 
horas do dia 11 de maio de 2022, fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo 
menor preço, para a contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia 
para a conclusão do trecho I e execução dos demais trechos da urbanização do acesso e da 
praia da Requenguela, neste município, conforme Convênio Nº 011/CIDADES/2022/MAPP:2159, 
de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se nas dependências da Comissão 
Permanente de Licitação. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na 
Comissão de Licitação, localizada à Av. 22 de janeiro, 5183, Centro, Icapuí, Ceará – Secretaria 
de Administração e Finanças, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente (das 
7:30h às 13:30h), toda e qualquer informações serão prestadas no endereço acima, ou através do 
e-mail:licitacao_licita@hotmail.com. Icapuí - CE, 25 de abril de 2022. José Francisco da Costa - 
Secretário de Infraestrutura e Saneamento

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ – AVISO DE REVOGA-
ÇÃO – Os Ordenadores de Despesas das Secretarias Municiais, através da Comissão de Lici-
tação do município, comunica aos interessados a ANULAÇÃO da PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
1104.02/2022, cujo objeto e a REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO 
ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA DAS ESCOLAS PÚBLICAS, FARDAMENTO DOS 
FUNCIONÁRIOS E ASSESSÓRIOS (EPI´S), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA, por razões de 
interesse público amplamente justificadas. Por se tratar de Procedimento cujos os atos antecedem 
os recebimentos dos envelopes, não ensejará a aplicação do art.49, parágrafo terceiro, da Lei n0 
8.666/93 e atualizações, conforme Decisões MS 7.017/DF, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEI-
RA SEÇÃO, julgado em 18/12/2000, DJ 02/04/2001 p. 248 e STJ - RMS 23.402/PR, Rel. Ministra 
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 02/04/2008. Maiores infor-
mações na Sala da Comissão de Licitações e Pregões ou por meio eletrônico (senador.licitacao@
gmail.com ), situada na Av. 23 de Agosto, S/N, Centro - Senador Sá-Ce, das 07:00h ás 13:00h. 
Senador Sá-Ce, 26 de Abril de 2022. ERIVANDO OLIVEIRA DE MORAIS FILHO. PREGOEIRO 

MORADAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 24.928.559/0001-44
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
Instalação – LP/LI, para construção uma residência unifamiliar, Rua dos Lirios, S/N, terreno 04, 
Autódromo, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de informações 
para o licenciamento ambiental na AMMA.

MAILTON LIMA MAGALHÃES - CPF: 045.600.673-76
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
Instalação – LP/LI, para construção uma residência unifamiliar, Rua dos Lirios, S/N, terreno 05, 
Autódromo, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de informações 
para o licenciamento ambiental na AMMA.

JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 019.266.853-69
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
Instalação – LP/LI, para construção uma residência unifamiliar, Rua dos Lirios, S/N, terreno 06, 
Autódromo, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de informações 
para o licenciamento ambiental na AMMA.

LINCONL DA SILVA DOS SANTOS LIRA - CPF: 040.455.683-36
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
Instalação – LP/LI, para construção uma residência unifamiliar, Rua Paulo Baptista Sadovik, S/N, 
terreno 07, Autódromo, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de 
informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

MORADAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 24.928.559/0001-44
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
Instalação – LP/LI, para construção uma residência unifamiliar, Rua Paulo Baptista Sadovik, S/N, 
terreno 14, Autódromo, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de 
informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

MORADAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 24.928.559/0001-44
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
Instalação – LP/LI, para construção uma residência unifamiliar, Rua Paulo Baptista Sadovik, S/N, 
terreno 15, Autódromo, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de 
informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

MORADAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 24.928.559/0001-44
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
Instalação – LP/LI, para construção uma residência unifamiliar, Rua Paulo Baptista Sadovik, S/N, 
terreno 16, Autódromo, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de 
informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

IRACEMA KALINY CAMILO VIANA NUNES - CPF: 970.977.994-04
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
Instalação – LP/LI, para construção uma residência unifamiliar, Rua Paulo Baptista Sadovik, S/N, 
terreno 16, Autódromo, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de 
informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

CENTRAL GERADORA EÓLICA PALMAS - CNPJ: 10.656.525/0001-33
Torna público que recebeu da AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA 
– AMAMA, a Autorização Ambiental para Uso Alternativo do Solo (Supressão Vegetal) 0005/2022, 
com validade de 13 de abril de 2023, para instalação do pátio de estocagem de pás Eólicas na CGE 
Palmas S.A em Amontada – CE.
Declara ainda que cumpriu com as exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento 
da AMAMA.

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE MONDUBIM
Rua Benjamim Brasil 340, Mondubim, Fortaleza-CE. CEP 60711-442

Fazer saber que pretendem casar-se civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9543-ANTONIO DE PADUA BRASIL PINHEIRO E MARIA IVONETE DE OLIVEIRA COSTA.

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 25 de Abril de 2022.

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

C A R T Ó R I O   C A V A L C A N T I   F I L H O
Registro Civil das Pessoas Naturais

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
Rua Sete de Setembro, 160 - Parangaba 

CEP: 60720-080 - Telefone: 85.3245-1908
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: 
Edital n° 41541 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CLEBER BANDEIRA DE MELO e THAYANE JADENICE DE QUEIROZ DANTAS;
Edital n° 41542 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RENAN AZEVEDO LIMA e LARA FERREIRA GOMES LINHARES;
Edital n° 41537 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALEX LUIS MOURA DA SILVA e ANA ALICIA BARBOSA DA PAZ;
Edital n° 41550 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JEOVA VIANA DOS SANTOS e MARIA ORLEANE PEREIRA ARAUJO;
Edital n° 41538 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ LEÃO DA SILVA NETO e SAMANTA DE OLIVEIRA PONTES;
Edital n° 41535 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DANIEL TEIXEIRA LIMA e VERONICA BASTOS DE OLIVEIRA;
Edital n° 41551 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MATHEUS DANTAS SANTIAGO e FRANCISCA JANAINA DA SILVA MOURA;
Edital n° 41552 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARIO JACKSON SALES DE FARIAS e PAULA CAROLINE ARAUJO DE ANDRADE;
Edital n° 41534 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DAVI DA CUNHA DO NASCIMENTO e EDUARDA SANTIAGO DE OLIVEIRA;
Edital n° 41547 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUCIVALDO RODRIGUES TAVARES e FRANCISCA BRAZ DOS SANTOS;
Edital n° 41539 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO BRENO GAMA SANTIAGO e ANTONIA LARISSA CAMPOS DA SILVA;
Edital n° 41543 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO HUGO ALMEIDA FEITOZA e GIRLANE FRANCO DE PAIVA RUYVO;
Edital n° 41553 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCOS VINÍCIUS MOTA UCHÔA e ELISA ARAUJO SILVA;
Edital n° 41571 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EBENEZER OLIVEIRA DE SOUZA e JERUSA MARIA LIMA CARNEIRO;
Edital n° 41540 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JEFFERSON COSTA DO NASCIMENTO e PAULA GABRIELA SANTIAGO DA SILVA;
Edital n° 41532 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE AIRTON FERREIRA JUNIOR e VIVIAN DE SALES LIMA;
Edital n° 41544 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DERENILSON BEZERRA CARTAXO e EDILANGELA ARAUJO BEZERRA;
Edital n° 41533 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE NEZIO DE CASTRO SANTOS e ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA;
Edital n° 41554 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JULIO TOMAZ DA SILVA NETO e MARIA LETICIA ROCHA RAMALHO;
Edital n° 41545 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
OSVALDO SUDÁRIO VALE e MAYARA NACHIRA DA SILVA CAVALCANTE;
Edital n° 41565 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOAO DANIEL DOS SANTOS e NATIELE VIANA DOS SANTOS;
Edital n° 41563 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ADERSON MARTINS VIANA NETO e MARIA TEREZA CORREIA NOBRE;
Edital n° 41546 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO GERSON COSTA DA SILVA e JACKELINE AVELINO;
Edital n° 41536 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO TIAGO SANTOS MAIA e FRANCISCA DAMILLYS SANTOS DA SILVA;
Edital n° 41560 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSEMIR ALMEIDA DA SILVA e FRANCISCA ELIZETE FERREIRA DA SILVA;
Edital n° 41555 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANDERSON DOS SANTOS BARROS e ANA CAROLINE DA SILVA BASTOS;
Edital n° 41548 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DIEGO ALEXANDRE CELEDONIO DE ARAUJO e KAMILA JÉSSICK DUARTE DA COSTA;
Edital n° 41557 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE DACIO DA CUNHA FREIRE e REJARICE DAVID MONTENEGRO;
Edital n° 41559 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MAXWELL NASCIMENTO FREITAS DA SILVA e JOYCE ALMEIDA DA SILVA SOUZA;
Edital n° 41558 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUIZ DE OLIVEIRA LIMA e FRANCIDARC SIQUEIRA LIMA;
Edital n° 41549 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WESLEY CAVALCANTE DOS SANTOS e ALIENE BASTOS DOS SANTOS;
Edital n° 41562 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO LUCAS PEIXOTO LIMA e REGINA KELLI SEVERINO DE MELO;
Edital n° 41564 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FABIO WOSIAAK FERREIRA LUCIO e ALICE DE ALMEIDA OLIVEIRA;
Edital n° 41566 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ADRIANA DE VASCONCELOS SOUSA e GLEICIVANIA OLIVEIRA DA SILVA;
Edital n° 41567 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CARLOS EDUARDO DA SILVA DE SOUSA e CLEUNICE MARIA DE SOUSA PASSOS;
Edital n° 41568 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MÁRIO LEITE TAVARES NETO e ANA MIKAELE MOURA CAMPOS;
Edital n° 41569 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FLAVIO DA SILVEIRA SOUSA e CRISNARA DUARTE CAXIADO;
Edital n° 41570 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
BRUNO ALVES CAÚ e DANIELE MIGUEL DA SILVA;
Edital n° 41572 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EMANUEL DOS SANTOS e ALANA MARIA SILVA MORAIS;
Se alguem souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza-CE, 25 de abril de 2022
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial Titular

C A R T Ó R I O   V. M O R A E S
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

RUA CASTRO E SILVA, Nº 121, LJs 97-101, BAIRRO CENTRO
TELEFONES: 85 3231-4170 / 3231-4198

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 18317 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO BARROS BEZERRIL FILHO e FRANCISCA ANA GALDINO DA SILVA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 25/04/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente

SERVIÇO REGISTRAL DA 4a ZONA - FORTALEZA-CE
 (CARTÓRIO NORÕES MILFONT)

Rua: Castro e Silva nº 38 - Centro
Fone: 3226-41-72 FAX: 3253-24-48

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.

66687-JORGE ADRIANO SILVA DA SILVEIRA E MARIA DO SOCORRO FERNANDES BAIMA
66688-ANANETE SOARES ALVES E SIMONE FERREIRA CAMELO
66689-FRANCISCO OSMARINO GOMES DE LIMA E MARIA ELCINEIDE GADELHA ASSUNÇÃO
66690-RENNÉ DA SILVA VERÇOSA E JAQUELINE CARVALHO DE LIMA
66691-JOSÉ WALTER RODRIGUES DE SOUSA E JOANA DARC UCHOA DE OLIVEIRA
66692-RAFAEL COSTA DE FREITAS E MARIA SHEYLLIANE LINO MAIA.

Fortaleza, 25 de abril de 2022.
Antônio Tomás de Norões Milfont

Oficial do Registro Civil
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ECONOMIA Investimento. A poupança, aplicação financeira mais tradicional do B rasil, bateu recorde de 
retiradas em 2022. Até 14 de abril, os brasileiros sacaram R$ 46,29 bilhões a mais do que depo-
sitaram na caderneta de poupança. Os dados são do Banco Central (BC).

A alta dos juros também tem sido preocupante para os empresários que, provavelmente não terá outra saída que não repassar ao consumidor

A escalada de alta nos 
preços não para de subir no 
Brasil. A atual situação é o 
que mais tem preocupado 
empresários da construção 
civil. Os dados são da Câma-
ra Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC), e foram 
relatados por 46,7% dos em-
presários do setor, durante o 
levantamento Desempenho 
Econômico da Indústria da 
Construção Civil e Perspec-
tivas, pesquisa divulgada 
nessa segunda-feira (25/04).

Este é o percentual mais 
alto registrado desde o pri-
meiro trimestre de 2015. 
Além disso, o levantamento 
mostrou que há sete trimes-
tres consecutivos o alto cus-
to dos insumos vem sendo 
apontado como o principal 
problema do setor. De acor-

do com a CBIC, com base o 
Índice Nacional do Custo da 
Construção (INCC), a infla-
ção registrada para materiais 
e equipamentos usados pelo 
setor ficou em 51,21% entre 
janeiro de 2020 e março de 
2022.

Os destaques ficam para 
os condutores elétricos 
(91,9%), tubos e conexões 
de PVC (91,8%), vergalhões 
e arames de aço ao carbono 
(81,5%) e eletroduto de PVC 
(70,8%). Segundo a enti-
dade, o aumento de gastos 
findou influenciando o Pro-
duto Interno Bruto (PIB) do 
setor. Com isso, o país regis-
trou crescimento de 9,7% em 
2021. Segundo Ieda Vascon-
celos, economista da CBIC, 
a variação do PIB da cons-
trução civil surpreendeu em 

2021, mas isso se deve às 
bases de comparação, uma 
vez que, em 2020, houve um 
recuo de 6,7% nesse item.

“A projeção para 2022 é 
de crescimento de 2,5%, mas 
isso se deve também à base 
de comparação com os 9,7% 
de 2021. O problema é que, 
se continuarmos crescen-
do 2,5% ao ano, só em 2033 
atingiremos o nível de ativi-
dades observado em 2014. 
[Mantendo este índice,] o 
setor vai trabalhar ainda por 
11 anos abaixo do seu pico 
de atividades”, explicou a 
economista.

O presidente da CBIC, 
José Carlos Martins, expli-
cou esse crescimento do se-
tor, que veio acompanhado 
de perda de participação no 
PIB do país. “O que cresceu 

foi o valor agregado, porque 
considerou o aumento dos 
insumos. Isso acabou por 
tirar rentabilidade daqueles 
que executam as obras. As-
sim sendo, o resultado não 
ficou com o setor, mas com 
os fornecedores”.

Juros altos
A alta dos jursos também 

tem sido outro fator que 
preocupa os empresários do 
setor. “A preocupação com a 
alta de insumos divide espa-
ço com a preocupação que 
temos com a alta de juros. 
Este é o maior patamar des-
de o segundo trimestre de 
2017 (27,9%). Em relação 
aos primeiros três meses de 
2021, que era 11,6%, a alta 
[dos juros] foi de 15,1 pon-
tos percentuais”, destacou.

FOTO FOLHAPRESS

RUBENS FROTA

ECONOMIA

O reajuste anual dos benefícios do INSS considera a in-
flação do ano anterior, medida pelo INPC e é aplicado so-
bre o valor bruto do benefício, ou seja, antes dos descontos. 
Segurados que recebem aposentadorias, pensões e outros 
benefícios acima do salário mínimo tiveram a renda reajus-
tada pelo índice exato de inflação, de 10,16%. Porém, após 
o desconto do Imposto de Renda, o reajuste fica abaixo des-
se percentual, o que não é considerado um erro, segundo o 
INSS. Para aposentados e pensionistas que tiveram o be-
nefício concedido a partir de fevereiro de 2021, o primei-
ro reajuste foi proporcional, conforme o mês de início do 
pagamento. A correção mais recente feita na tabela usada 
para calcular o desconto do Imposto de Renda é de 2015. 

Sem o reajuste na tabela, cada vez que o valor da aposen-
tadoria sobe, mesmo que não haja um aumento real no po-
der de compra, mais contribuintes acabam pagando mais IR. 
Segundo o Sindifisco, se a correção acompanhasse o IPCA, 
nenhum contribuinte com renda tributável mensal inferior a 
R$ 4.427,59 pagaria o imposto. A Unafisco calcula que, em 
2022, a Receita recolhe R$ 149 bilhões a mais do que seria 
devido caso os valores fossem reajustados integralmente pela 
inflação desde 1996. A defasagem na tabela do IR no Go-
verno Bolsonaro atingiu um pico na série histórica, iniciada 
em 1996. Hoje, contribuintes que recebam até R$ 1.903,98 
são isentos do IR, e os aposentados e pensionistas que têm 
65 anos ou mais têm isenção especial - há direito ao dobro 
da isenção sobre o benefício. Para essa categoria, o IR só é 
calculado sobre o valor que passar de R$ 3.807,96 mensais.

INSS: Reajuste fica menor com IR

Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: frotarubens@gmail.com

Malha fina
A Receita Federal abriu, 

ontem, a consulta ao lote 
de abril da malha fina do 
IR. As restituições serão 
pagas na próxima sexta-
-feira (29) para 210 mil 
contribuintes. O valor total 
de R$ 180,5 milhões será 
depositado diretamente nas 
contas bancárias informa-
das ao enviar a declaração 
retificadora. O lote tem 
declarações enviadas no 
ano passado e também de 
anos anteriores. Para sair 
da malha fina, é preciso 
corrigir pendências identi-
ficadas pela Receita, como 
omissão de rendimentos.

Construção civil
A construção civil 

elevou o nível de alerta em 
relação à pressão dos juros. 
A preocupação se soma ao 
preço dos insumos, como 
ferro e aço, segundo a CBIC. 
No primeiro trimestre, quase 
27% dos empresários afir-
maram que o principal pro-
blema enfrentado é o juro. 
É o maior patamar desde o 
segundo trimestre de 2017, 
quando 28% reclamavam 
da taxa. Além do preço 
dos insumos e alta carga 
tributária, os juros elevados 
vêm tirando a capacidade 
de compra, o que deve afetar 
o emprego futuro.

Evasão da crise
Em meio à forte inflação 

e renda ainda contida, a 
caderneta de poupança 
registrou o terceiro mês 
consecutivo de saques 
líquidos em março. A saída 
de recursos somou R$ 
15,356 bilhões no mês, 
informou, ontem, o Banco 
Central. É a maior retirada 
para o período desde o 
início da série histórica, 
em 1995. Em fevereiro, 
o volume de dinheiro 
retirado da aplicação foi 
de R$ 5,350 bilhões. Já em 
março de 2021, a saída de 
recursos da poupança foi 
de R$ 3,524 bilhões.

Adiamento
Os MEIs terão até 30 de 

junho para apresentar a 
DASN-Simei, declaração 
anual simplificada da pes-
soa jurídica - antes a data 
prevista era 31 de maio. A 
DASN-Simei difere da de-
claração do IR, que precisa 
ser entregue pela pessoa 
física até 31 de maio. Tam-
bém foi prorrogado, para 
31 de maio, o prazo para 
as MPEs aderirem ao Relp 
(Programa de Reescalo-
namento do Pagamento 
de Débitos no Âmbito do 
Simples Nacional), com 
até 180 meses (15 anos) 
para parcelar dívidas.

Crise de contêineres: Em busca da solução
A Antaq vai fazer uma rodada de conversas com 
os terminais portuários para procurar formas de 
mitigar os efeitos da crise de contêineres pela qual 
o mundo passa desde o início da pandemia. Há uma 
escassez motivada pela paralisação nas fábricas em 
todo mundo e por questões logísticas. O impacto é 
sentido no Brasil, embora o País seja responsável por 
apenas 1% da circulação de contêineres no mercado 
internacional. Os constantes atrasos nos embarques 
e desembarques de cargas que acessam a costa 
brasileira estão entre os problemas.

Ceticismo afeta 62% dos brasileiros, diz pesquisa
Pesquisa do BTG Pac-
tual e FSB Pesquisa 
aponta que 62% dos 
brasileiros acreditam 
que o País está em crise 
econômica, com dificul-
dade de recuperação. 
Em contrapartida, 32% 
avaliam que o Brasil está 

conseguindo superar o momento e 5% pensam que a economia 
vive um bom momento. No quesito "culpa", dois em cada 
cinco eleitores acreditam que o governo atual é o principal 
responsável pela crise econômica. Fácil é que não está.

CBIC: empresários da construção 
preocupados com altos custos
Em 2021, o setor creceu cerca de 8%, o maior patamar dos últimos 10 
anos. Para 2022, persiste a preocupação com o incremento nos custos

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - O Pregoeiro da Comissão de Licitações torna 
público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Eletrônico nº 
15.005/2022 - PERP, do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Registro de preços para futuras 
e eventuais aquisições de material médico hospitalar, medicamento, medicamento controla-
do, material odontológico, equipamento odontológico, insumos (ordem judicial) e suplementos 
alimentares (ordem judicial) para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), CAPS e Secretaria Municipal de Saúde.  Datas e Horários: 1. Início de recebimento 
das propostas: das 16h do dia 26/04/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: ás 08h do dia 
09/05/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08:01h ás 08:59h do dia 09/05/2022; 
4. Início da sessão de disputa de preços: ás 09h do dia 09/05/2022, maiores informações 
na sala da Comissão de Licitação, situada à Rua Francisca Alves de Moraes, s/n, 1º andar, 
Gerência, Icó/Ce, das 07:30h ás 11:30h ou pelo telefone (88) 99300-1896 e no site:www.tce.
ce.gov.br. Petrus Barbosa de Lima.

ESTADO DO CEARÁ - SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO – SAAEC 
– EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. A Sociedade 
Anônima de Água e Esgotos do Crato – SAAEC, com endereço na Av. Teodorico Teles, nº 30, 
Centro, Crato, Ceará, CEP 63.100-161, CONVOCA seus acionistas para a Assembleia Geral 
Extraordinária que será realizada em 29 de abril de 2022, às 10h00m, em primeira chamada 
e às 10h30m, em segunda chamada, na sede da empresa, com a seguinte pauta a ser tra-
tada: apreciação e deliberação das contas do exercício de 2021, bem como a destinação do 
resultado do exercício, seguindo com outros assuntos que forem sugeridos na ordem do dia. 
Crato/CE, 26/04/2022. José Ailton de Sousa Brasil. Prefeito Municipal do Crato (Acionis-
ta Controlador). Maria do Rosário Pinheiro. Presidente Substituto da SAAEC.

SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS CARTÓRIOS DO ESTADO DO CEARÁ - SINDICART  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA   

O Presidente do SINDICART no uso de suas atribuições previstas no Art. 29 do Estatuto Social, 
CONVOCA todos os trabalhadores da categoria, para participarem de uma ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA, que se realizará na sede do SINDICART situado à Rua Barão do Rio 
Branco, 1071 - Sala 726 – Centro – Fortaleza-Ceará, CEP 60025-061, no dia 02/MAIO/2022 às 
17:30hs em 1ª convocação e às 18:00hs em 2ª e última convocação com qualquer número 
de presentes, para tratar da seguinte ORDEM DO DIA: APRESENTAÇÃO, DELIBERAÇÃO E 
APROVAÇÃO DA MINUTA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO:2022/2023, 
NEGOCIADA COM O SINDICATO PATRONAL: SINOREDI.
Fortaleza-CE,26 de abril de 2022.  

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DE SOUSA – PRESIDENTE . 

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - A Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público, que fará realizar licitação de Concorrência Pública nº 002/2022-CP, 
Constitui objeto do presente edital: Maior desconto percentual sobre a tabela SEINFRA/CE 
atual e/ou SINAPI vigente, contratação de serviços de manutenção predial nos equipamentos 
patrimoniais públicos, manutenção em praças, areninhas, estádios, quadras e equipamentos 
públicos, manutenção viária urbana em pavimentações, meio fios, sinalizações de transito, 
estradas vicinais, roço, bueiros, pontes e passagem molhadas do município, conforme projeto 
em anexo,  tipo menor preço global, com data de abertura marcada para o dia 27/05/2022, às 
08:30h, na sala da comissão de licitação, situada na Rua Francisca Alves Morais S/N, Gerên-
cia 1° Andar, Icó/CE. Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - O Pregoeiro da Comissão de Licitações torna 
público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Eletrônico nº 
05/2022 - PERP, do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Registro de preços para futuras 
e eventuais aquisições de material de limpeza, higiene e utensílios para atender as necessi-
dades das diversas secretarias do município.  Datas e Horários: 1. Início de recebimento das 
propostas: das 16h do dia 26/04/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: ás 08h do dia 
12/05/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08:01h ás 08:59h do dia 12/05/2022; 
4. Início da sessão de disputa de preços: ás 09h do dia 12/05/2022, maiores informações 
na sala da Comissão de Licitação, situada à Rua Francisca Alves de Moraes, s/n, 1º andar, 
Gerência, Icó/CE, das 07:30h ás 11:30h ou pelo telefone (88) 99300-1896 e no site:www.tce.
ce.gov.br. Petrus Barbosa de Lima.

Prefeitura Municipal de Parambu - Aviso de Adiamento - O Presidente da Comissão Perma-
nente de Licitação, torna pública o adiamento da Tomada de Preço Nº 2022.04.12.001-SETUR 
que tem como objeto a contratação de empresa para execução e instalação do guarda - corpo 
do mirante da pedra cortada, no Município. Com efeito, a abertura do certame, a qual seria as 
09h do dia 28/04/2022, realizar-se-á as 09h do dia 12/05/2022. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, lo-
calizada a Travessa Tiradentes Nº 30, Centro, torna público aos interessados que no dia 
10/05/2022, às 09h, realizará licitação de Pregão Presencial Nº 2022.04.26.001-SEINFRA(-
Secretaria de Infraestrutura), cujo objeto: Registro de preço para futuras aquisições de peças 
para frotas de máquinas a disposição da Secretaria, conforme especificações em anexo. Re-
ferido EDITAL poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no 
horário de expediente ao público das 08h às 12h, ou pelo portal do TCE: http://www.tce.ce.gov.
br/licitacoes. Artur Valle Pereira.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA DE JAGUARETAMA-CE - O Pregoeiro, torna público abertura do Pregão 
Eletrônico nº 021/2022-PE, cujo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO 
DE LINKS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARETAMA-CE. O mesmo ocorrerá no site 
www.bbmnet.com.br.com com início do acolhimento das propostas: 26/04/2022 as 
09h00mim, fim do Acolhimento das Propostas: 06/05/2022, as 08h00mim; Data de Abertura 
das Propostas: 06/05/2022, às 08h10; Início de Disputa de Preços: 06/05/2022, às 09h00min, 
horário de Brasília, o edital se encontra na sede da licitação, nos sites: www.tce.gov.ce.br; 
www.bbmnet.com.br; http://www.jaguaretama.ce.gov.br - Jaguaretama-CE, 25 de Abril 
de 2022. Sebastião Alexandre Lucas de Araujo - Pregoeiro.

TEXTIL UNIÃO S.A. - CNPJ/MF N° 07.971.955/0001-35 - NIRE 23300011643 - Edital de 
Convocação - Assembleia Geral Ordinária. Ficam os Srs. Acionistas da TÊXTIL UNIÃO S.A. 
convocados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 04 de Maio de 2022, às 
16:00 horas, na sede social, com endereço na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, 10.800, Distrito 
Industrial I, Município de Maracanaú, Estado do Ceará, a fim de deliberar acerca de: 1) contas dos 
administradores, exame e aprovação do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras 
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; 2) destinação de resultados. 
Maracanaú/CE, 25 de abril de 2022. (a) Mário Araújo Alencar Araripe, Diretor Presidente.



ECONOMIA

Balanço patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Ativo
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 27.177 11.264
  Fundo de liquidez - conta reserva 475 520
  Contas a receber de clientes 2.733 10.965
  Tributos a recuperar 128 76
  Outros ativos 121 50

30.634 22.875
Não circulante
  Fundo de liquidez - conta reserva 3.856 3.477

3.856 3.477
  Imobilizado 7 105.591 111.246
  Intangível 18 25

105.609 111.271

  
Total do ativo 140.099 137.623

Nota 2021 2020
Passivo e patrimônio líquido
 Circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 3.306 3.186
  Fornecedores 150 218
  Tributos a recolher 404 232
  Partes relacionadas 9 14
  Provisão de ressarcimento 10 21.366 4.653
  Dividendos a pagar 1.065 2.136
  Outros passivos 59 61

26.359 10.500
 Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 62.124 65.190
  Provisão de ressarcimento 10 – 2.673
  Obrigações com desmobilização de ativos 3.726 3.461

65.850 71.324
Total do passivo 92.209 81.824
Patrimônio líquido
 Capital social 54.051 54.051
 Reserva legal – 658
 Reservas de lucros – 1.090
 Prejuízos acumulados (6.161) –
Total do patrimônio líquido 47.890 55.799
Total do passivo e patrimônio líquido 140.099 137.623

Ventos de Santo Estevão V Energias Renováveis S.A.
CNPJ nº 15.674.805/0001-98

Demonstração do Resultado 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020

Receita líquida 13 9.432 15.992

Custo da geração de energia 14 (10.481) (9.490)

Lucro (prejuízo) bruto (1.049) 6.502

Despesas operacionais

 Gerais e administrativas 14 (44) (375)

(44) (375)

Lucro (prejuízo) operacional antes do  
 resultado financeiro (1.093) 6.127

Resultado financeiro líquido 15

 Receitas financeiras 1.088 278

 Despesas financeiras (6.028) (6.271)

(4.940) (5.993)

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e 
 da contribuição social (6.033) 134

Imposto de renda e contribuição social

Correntes (786) (576)

Prejuízo bruto do exercício (6.819) (442)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Reserva de lucros
Nota Capital social Reserva Legal Retenção Lucros (prejuízos) acumulados Patrimônio Líquido

Em 1º de janeiro de 2020 54.051 658 1.149 – 55.858
  Prejuízo do exercício – – – (442) (442)
  Reversão de dividendos mínimos obrigatórios – – 383 – 383
  Absorção de prejuízo – – (442) 442 –
  Redução de capital – – – – –
 Total resultado abrangente do exercício – – (59) – (59)
Em 31 de dezembro de 2020 54.051 658 1.090 – 55.799
  Prejuízo do exercício – – – (6.819) (6.819)
  Absorção de prejuízo – (658) – 658 –
 Total resultado abrangente do exercício – (658) – (6.161) (6.819)
  Dividendos adicionais deliberados 1.1.1 (a) – – (1.090) – (1.090)
 Contribuições e distribuições aos acionistas – – (1.090) – (1.090)
Em 31 de dezembro de 2021 54.051 – – (6.161) 47.890

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) antes do imposto de 
 renda e da contribuição social (6.033) 134
 Depreciação e amortização 14 5.662 5.662
 Juros de empréstimos e financiamentos 8 (c) 5.267 5.580
 Apropriação dos custos de captações 8 (c) 427 427
 Ajuste a valor presente de desmobilização de ativos 265 246
 Provisão de ressarcimento 10 14.040 7.010

19.628 19.059
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Contas a receber de clientes 8.232 (632)
 Tributos a recuperar (52) 66
 Partes relacionadas – 256
 Demais créditos e outros ativos (71) 19
Acréscimo (decréscimo) em passivos
 Fornecedores (68) (298)
 Tributos a recolher (168) (433)
 Partes relacionadas (5) (242)
 Demais obrigações e outros passivos (2) (19)
Caixa proveniente das operações 27.494 17.776
 Juros pagos sobre empréstimos 8 (c) (5.256) (5.604)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (446) (582)
Caixa líquido proveniente das 
 atividades operacionais 21.792 11.590
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Investimento em conta reserva (334) (667)
 Aquisição de imobilizado 7 (a) – (8)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de investimento (334) (675)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Liquidação de empréstimos e financiamentos 8 (c) (3.384) (2.948)
 Dividendos pagos 1.1.1 (a) (2.161) (3.777)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de financiamento (5.545) (6.725)
 Acréscimo em caixa e equivalentes de caixa 15.913 4.190
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 11.264 7.074
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 27.177 11.264

Demonstração do Resultado Abrangente 
Exercícios Findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

2021 2020

 Prejuízo do exercício (6.819) (442)

Total do resultado abrangente do exercício (6.819) (442)

Notas Explicativas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1 Considerações gerais: A Ventos de Santo Estevão V Energias Renováveis 
S.A. (“Companhia”), com sede em Maracanaú, estado do Ceará, tem como 
objetivo a geração e comercialização da energia produzida pela central gera-
dora eólica denominada EOL Ventos de Santo Estevão V, bem como sua ex-
ploração e manutenção. A Companhia é produtora independente de energia 
elétrica, no estado de Pernambuco, pelo prazo de 35 anos contados a partir 
de maio de 2014. A Companhia é controlada direta da holding Ventos de 
Santo Estevão Holding S.A. (“Ventos de Santo Estevão Holding”) e indireta da 
VTRM Energia Participações S.A. (“VTRM”). A Companhia possui outorga de 
geração de energia, na cidade de Araripina, estado de Pernambuco, através 
da Portaria MME nº 454/2014, emitida pelo Ministério de Minas e Energia - 
MME. Possui capacidade instalada de 27,6 MW e energia assegurada de 
119.136 MW/ano e compõe o complexo eólica Ventos do Araripe III. As ativi-
dades são regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (“ANEEL”). A energia produzida é vendida, em sua maioria, por meio 
de contratos de longo prazo no ambiente de contratação regulado, obtidos 
em leilões promovidos ANEEL, com preços fixos indexados à inflação. Os 
termos abaixo são utilizados ao longo destas demonstrações financeiras de 
forma abreviada: • ACR - Ambiente de Contratação Regulada; • ACL - Am-
biente de Contratação Livre; • CCEE - Câmara de Comercialização de Ener-
gia Elétrica; • LEN - Leilão de Energia de Nova. 1.1 Principais eventos ocor-
ridos durante o exercício de 2021. 1.1.1 Principais eventos societários: 
(a) Dividendos pagos e deliberados: Em abril de 2021, a Companhia deli-
berou a distribuição de dividendos adicionais, no valor de R$ 1.090, à conta 
reservas de lucros, verificada no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2020. Em janeiro e julho de 2021, a Companhia pagou dividendos para sua 
controladora Ventos de Santo Estevão Holding, no montante de R$ 2.161, 
referente aos dividendos deliberados de exercícios anteriores. 1.1.2 Outros 
eventos: (a) Incidente ocorrido na subestação coletora: Em 12 de feverei-
ro de 2021, um novo incidente na subestação coletora que interliga as empre-
sas do complexo Ventos do Araripe III, provocou o desligamento do transfor-
mador de força (trafo) remanescente dessa subestação. Este fato, causou a 
interrupção total do escoamento da geração de energia do complexo, visto 
que o outro transformador estava fora de operação em decorrência do sinis-
tro ocorrido em junho de 2020. O parque retornou à operação comercial no 
dia 29 de abril, data final do conserto do transformador relativo à primeira 
ocorrência. Com relação à segunda ocorrência, a Administração da Compa-
nhia acionou o fabricante do transformador e as principais empresas do setor 
para obtenção de parecer sobre a viabilidade de seu conserto ou necessida-
de de substituição, e, em razão de parecer favorável ao conserto, seguiu com 
o seu reparo, com prazo previsto para abril de 2022. A interrupção do escoa-
mento da geração de energia do complexo foi refletida na provisão para res-
sarcimento anual que a Companhia apura mensalmente em razão da efetiva 
geração de energia, com consequente redução na receita líquida, até que a 
situação seja normalizada. Esse impacto foi minimizado em razão de apólice 
de seguro que a Companhia possui para os principais riscos associados aos 
ativos, incluindo danos aos transformadores, com cobertura para danos ma-
teriais e lucros cessantes. Durante o segundo e terceiro trimestres de 2021, 
a controladora indireta VTRM discutiu junto à seguradora as premissas envol-
vidas no cálculo da indenização para os sinistros e enviou seu pleito para 
avaliação. Em dezembro de 2021, após análise, a seguradora efetuou o pa-
gamento para a controladora indireta VTRM, no valor de R$ 46 milhões.  
(b.) Efeitos da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19): 
Em razão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS), relacionada ao novo Coronavírus (COVID-19) que vem afetando o 
Brasil e diversos países no mundo, trazendo riscos à saúde pública e impac-
tos na economia mundial, a Companhia informa que, de acordo com um Pla-
no Corporativo de Resposta a esta pandemia, vêm tomando as medidas 
preventivas e de mitigação dos riscos em linha com as diretrizes estabeleci-
das pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais, visando minimi-
zar, ao máximo possível, eventuais impactos no que se refere à saúde e se-
gurança dos seus colaboradores, familiares, parceiros e comunidades, e à 
continuidade das operações e do negócio. A Companhia está avaliando o 
assunto também junto aos seus clientes, fornecedores e demais credores e 
até o momento não foram identificados impactos materiais para os seus ne-
gócios. Neste cenário, a Companhia avaliou as seguintes estimativas nas 
demonstrações financeiras: (i) Perdas de crédito esperadas decorrentes 
dos impactos da COVID-19: A Companhia avaliou a posição do seu contas 
a receber em 31 de dezembro de 2021 e não identificou créditos de difícil 
recuperação ou de liquidação duvidosa. Tal análise foi feita com base nas 
políticas contábeis da Companhia e na avaliação da situação financeira dos 
credores no período findo em 31 de dezembro de 2021. (ii) Redução ao va-
lor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis: A Companhia avaliou os 
indicativos de desvalorização de ativos decorrentes da pandemia e concluiu 
que não há indicativos de mudança no valor recuperável de seus ativos imo-
bilizados e intangíveis. (iii) Cumprimento de obrigações assumidas com 
clientes e fornecedores: A Companhia avaliou seus principais contratos de 
fornecimento e suprimento, junto a clientes e fornecedores, respectivamente, 
e concluiu que, apesar dos impactos causados pela pandemia, as obrigações 
contratuais foram cumpridas e, portanto, nesse momento não há evidências 
ou formalizações de insolvência ou falta de liquidez dos contratos. (iv) Cum-
primento de obrigações em contratos de dívidas - covenants: A Compa-
nhia avaliou os covenants contidos em seus contratos de dívidas e em 31 de 
dezembro de 2021, e concluiu que a pandemia não impactou no atendimento 
das obrigações acordadas nos contratos de empréstimos e financiamentos. 
Por fim, até o presente momento, a Companhia informa que não houve im-
pactos materiais em suas operações por conta da COVID-19. 2 - Apresenta-
ção das demonstrações financeiras e resumo das práticas contábeis: 
2.1 Base de apresentação: (a.) Demonstrações financeiras: As demons-
trações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, vigentes em 31 de dezembro de 
2021, o que inclui os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (“CPC”) e conforme as normas internacionais de Relatório 
Financeiro (International Financial Reporting Standards (“IFRS”) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) e interpretações 
“IFRIC”, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demons-
trações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as uti-
lizadas pela Administração na sua gestão. A preparação das demonstrações 
financeiras considerou a base contábil de continuidade operacional, o custo 

histórico como base de valor, que no caso de certos ativos e passivos finan-
ceiros, foram ajustados para refletir a mensuração ao valor justo. As demons-
trações financeiras requerem o uso de certas estimativas contábeis críticas e 
também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia 
no processo de aplicação de suas práticas contábeis. As áreas que requerem 
maior nível de julgamento e apresentam maior complexidade, bem como as 
áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demons-
trações financeiras, estão divulgadas na Nota 4. (b.) Aprovação das de-
monstrações financeiras: A emissão destas demonstrações financeiras foi 
aprovada pela Diretoria em 29 de março de 2022. 2.2 Moeda funcional e de 
apresentação das demonstrações financeiras: A moeda funcional e de 
apresentação da Companhia é o Real (“R$”). 3 - Novas normas, alterações 
e interpretações de normas emitidas pelo CPC e IASB: 3.1 Novas nor-
mas emitidas e emendas as normas contábeis adotadas pela Compa-
nhia: As seguintes alterações de normas emitidas pelo IASB foram adotadas 
pela primeira vez para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2021: (i) Clas-
sificação de passivos entre circulante e não circulante: alterações ao IAS 1/ 
CPC 26 “Apresentação das Demonstrações Contábeis”; (ii) Adoção inicial do 
IFRS em subsidiárias: alterações ao IFRS 1/CPC 37 “Adoção inicial das nor-
mas internacionais de contabilidade”; (iii) Custos de empréstimos no teste de 
desreconhecimento de passivos financeiros: alterações ao IFRS 9/CPC 48 
“Instrumentos financeiros”; (iv) Incentivos em arrendamentos: alterações ao 
IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos”; (v) Custo no cumprimento de contratos 
onerosos: alterações ao IAS 37/CPC 25 “Provisões, passivos contingentes e 
ativos contingentes; (vi) Concessões relacionadas ao COVID-19: alterações 
ao IFRS 17 “Contratos de seguro”; (vii) Reforma das IBORs (Interbank  
Offered Rate): alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”, IAS 
39/CPC 38 “Instrumentos financeiros - reconhecimento e mensuração, IFRS 
7/CPC 40 “Instrumentos financeiros: evidenciação”, IFRS 4/CPC 11 “Contra-
tos de seguro” e IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos”. A Companhia analisou 
as emendas às normas contábeis mencionadas acima e não identificou im-
pactos em suas políticas operacionais e contábeis. 3.2 Novas normas emi-
tidas e emendas as normas contábeis ainda não adotadas pela Compa-
nhia: As seguintes alterações de normas emitidas pelo IASB serão adotadas 
pela primeira vez em exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2022: (i) Re-
visão de pronunciamentos técnicos pelo comitê de pronunciamentos contá-
beis, nº 19/2021 com alterações nos Pronunciamentos Técnicos: CPC 37 
(R1)/IFRS 1 - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade, 
CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros, CPC 29/IAS 41 - Ativo Biológico 
e Produto Agrícola, CPC 27/IAS 16 - Ativo Imobilizado, CPC 25/IAS 37 - Pro-
visões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes e CPC 15 (R1)/IFRS 3 
- Combinação de Negócios, em decorrência das alterações anuais relativas 
ao ciclo de melhorias 2018-2020; Ativo Imobilizado - vendas antes do uso 
pretendido; Contrato Oneroso - custos de cumprimento de contrato; e Refe-
rências à Estrutura Conceitual. A entidade deve aplicar essas alterações nos 
períodos anuais com início em, ou após, 1º de janeiro de 2022. A Companhia 
analisou as emendas às normas contábeis mencionadas acima e não identi-
ficou impactos em suas políticas operacionais e contábeis a serem adotados 
retrospectivamente ou no início do exercício de 2022. 4 - Estimativas e jul-
gamentos contábeis críticos: Com base em premissas, a Companhia faz 
estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas e julgamen-
tos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência 
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, con-
sideradas razoáveis para as circunstâncias. As revisões das estimativas são 
reconhecidas prospectivamente. As estimativas contábeis raramente serão 
iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apre-
sentam risco significativo, com probabilidade de causar ajuste relevante nos 
valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão 
contempladas nas respectivas notas: 
Nota Estimativas e julgamentos significativos
6 Contas a receber
7 Imobilizado
10 Provisões de ressarcimento
11 Obrigações com desmobilizações de ativos
7 - Imobilizado: Política contábil: É apresentado pelo custo histórico de 
aquisição ou de construção, deduzido da depreciação acumulada. O custo 
histórico também inclui os custos de financiamento relacionados à aquisição 
ou construção de ativos qualificáveis. Os custos subsequentes são incluídos 
no valor contábil do ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando é provável que irão gerar benefícios econômi-
cos futuros associados ao item e quando seu custo pode ser mensurado com 
segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Repa-
ros e manutenções são apropriados ao resultado durante o período em que 
são incorridos. O custo das principais reformas é acrescido ao valor contábil 
do ativo quando os benefícios econômicos futuros ultrapassam o padrão de 
desempenho inicialmente estimado para o ativo em questão. As reformas são 
depreciadas ao longo da vida útil econômica restante do ativo relacionado. 
Ganhos e perdas por alienações são determinados pela comparação do va-
lor da venda com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras (receitas) 
despesas operacionais, líquidas” na demonstração do resultado. A deprecia-
ção dos ativos imobilizados é calculada pelo método linear, considerando os 
custos e os valores residuais durante a vida útil econômica dos bens vincula-
dos à infraestrutura da concessão. As taxas de depreciações utilizadas pela 
Companhia são definidas pela ANEEL por meio da resolução normativa nº 
674/2015 de 11 de agosto de 2015. A Companhia reconhece uma obrigação 
segundo o valor justo para desmobilização de ativos no período em que elas 
ocorrerem, tendo como contrapartida o respectivo ativo imobilizado (Vide 
nota 11 - Obrigações com desmobilização de ativos). Impairment do imobi-
lizado: O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor 
recuperável quando o valor contábil é maior do que o valor recuperável esti-
mado, de acordo com os critérios adotados pela Companhia para determinar 
o valor recuperável. Os ativos que estão sujeitos à depreciação são revisados 
para verificar a necessidade de impairment sempre que eventos ou mudan-
ças nas circunstâncias indiquem que o valor contábil pode não ser recuperá-
vel. A perda por impairment é reconhecida pelo montante excedente entre o 
valor contábil do ativo e seu valor recuperável. No exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021, a Companhia não identificou a necessidade de provisões 
para impairment para os ativos imobilizados.

 (a) Composição e movimentação:
2021 2020

Aerogeradores
Máquinas e  

Equipamentos
Edifícios e  

construções
Desmobilização  

de ativos
Obras em  

andamento Total Total
Saldo no início do exercício
 Custo 124.822 6.182 219 2.640 203 134.066 134.058
 Depreciação acumulada (21.734) (852) (28) (206) – (22.820) (17.165)
Saldo líquido 103.088 5.330 191 2.434 203 111.246 116.893
 Adições – – – – – – 8
 Depreciação (5.360) (208) (7) (80) – (5.655) (5.655)
 Transferências – 8 – – (8) – –
Saldo no final do exercício 97.728 5.130 184 2.354 195 105.591 111.246
Custo 124.822 6.190 219 2.640 195 134.066 134.066
Depreciação acumulada (27.094) (1.060) (35) (286) – (28.475) (22.820)
Saldo no final do exercício 97.728 5.130 184 2.354 195 105.591 111.246
Taxas médias anuais de depreciação - % 4 3 3 3 – – –

8 - Empréstimos e financiamentos: Política contábil: São reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e 
subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer 
diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o 
valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o 
período em que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, 
utilizando-se da taxa de juros efetiva.
(a) Composição:

Circulante Não circulante Total
Modali-
dade    

Encargos 
anuais médios 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Moeda nacional
 BNDES TJLP + 2,80% 3.306 3.186 62.124 65.190 65.430 68.376

3.306 3.186 62.124 65.190 65.430 68.376
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. TJLP - 
Taxa de Juros de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional.
(b.) Perfil de vencimento:
Moda-
lidade 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

A partir  
de 2029 Total

Moeda nacional
 BNDES 3.306 3.721 4.048 4.375 4.702 5.683 7.210 32.385 65.430

3.306 3.721 4.048 4.375 4.702 5.683 7.210 32.385 65.430
5,1% 6,2% 6,2% 6,7% 7,2% 8,7% 11,0% 49,5% 100%

(c.) Movimentação:
2021 2020

Saldo no início do exercício 68.376 70.921
 Provisões de juros 5.267 5.580
 Apropriações dos custos de captações 427 427
 Juros pagos (5.256) (5.604)
 Liquidações (3.384) (2.948)
Saldo no final do exercício 65.430 68.376
(d.) Garantias

Modalidade Garantia 

BNDES

Garantia Votorantim S.A.(1) e Ventos de Santo Estevão 
Holding S.A. 
Contas reservas; 
Penhor dos ativos e ações; 
Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos emergentes 
das autorizações.

Repasse 
BNDES

Garantia VTRM Energia Participações S.A. e Ventos de Santo 
Estevão Holding S.A. 
Contas reservas; 
Penhor dos ativos e ações; 
Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos emergentes 
das autorizações.

(1) Garantias serão liberadas após o cumprimento de determinadas obriga-
ções previstas nos contratos de financiamento. 
10 - Provisão de ressarcimento: Política contábil: A conta de provisão de 
ressarcimento - CCEE reflete os efeitos sobre a geração de energia fora dos 
limites de tolerância estabelecidos (energia efetivamente gerada e a energia 
contratada). Tais variações fora dos limites implicam no registro por estimati-
va de ativos ou passivos contratuais e são reconhecidos no resultado como 
ajuste positivo ou negativo da receita, na rubrica “Receita bruta de venda de 
energia - ACR”. A Administração da Companhia entende que a análise do 
atendimento a estes limites é uma estimativa significativa. (a) Ressarcimen-
to anual: Contratos LEN: Caso a energia fornecida no ano, seja inferior a 
90% da energia contratada anualmente, o valor do ressarcimento será equi-
valente ao maior valor entre o preço contratual vigente, no ciclo base de 
apuração, e o PLD médio do mesmo período, aplicado sobre o montante em 
MWh que for inferior aos 90%. Tais acertos financeiros ocorrem em 12 parce-
las mensais. Caso a energia fornecida seja superior à energia contratada, as 
faixas estarão compreendidas entre 130% e 100%, de acordo com o ano 
atual de apuração do ressarcimento quadrienal, sendo que os limites de tole-
rância são: 130% no primeiro ano, 120% no segundo ano, 110% no terceiro 
ano ou 100% no quarto ano. Para esses casos, a Companhia receberá o va-
lor equivalente a aplicação do PLD sobre o montante em MWh conforme limi-
te de tolerância, em parcela única a partir do segundo mês do próximo ano 
contratual, mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela Compa-
nhia à CCEE. (b) Ressarcimento quadrienal: Contratos LEN: Caso a ener-
gia fornecida seja inferior a 100% da energia contratada no final de cada 
quadriênio, o valor do ressarcimento será equivalente ao maior valor entre o 
preço contratual vigente no último ano do ciclo base de apuração acrescido 
de 6% e o PLD médio do quadriênio de apuração aplicado sobre o montante 
em MWh que for inferior aos 100% e superior a 90% do montante, dado que 
o ressarcimento anual captura os desvios inferiores a 90%. O acerto financei-
ro para energia fornecida abaixo dos limites ocorre em 12 parcelas mensais, 
a partir de fevereiro do ano subsequente ao último ano contratual de cada 
quadriênio, mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela Compa-
nhia à CCEE. Não há acerto financeiro quadrienal para energia fornecida 
acima dos limites, uma vez que, nessa hipótese, os valores serão liquidados 
nos critérios enquadrados no ressarcimento anual.

(c) Composição e movimentação

Anual Quadrienal 2021
Saldo no início do exercício 4.653 2.673 7.326
 Adições (i) 11.214 2.826 14.040
Saldo no final do exercício 15.867 5.499 21.366
 Circulante 15.867 5.499 21.366

15.867 5.499 21.366

Anual Quadrienal 2020
Saldo no início do exercício – 316 316
 Adições 4.653 2.357 7.010
Saldo no final do exercício 4.653 2.673 7.326
 Circulante 4.653 – 4.653
 Não Circulante – 2.673 2.673

4.653 2.673 7.326
(i) O aumento das adições, quando comparado ao mesmo período do ano 
anterior refere-se substancialmente ao incidente do Trafo mencionado na 
nota 1.1.2 (a). A ANEEL emitiu o Despacho nº 2.303/2019 determinando à 
CCEE que proceda à suspensão dos ressarcimentos estabelecidos na Con-
tratação de Energia Elétrica no Ambiente Regulado, referentes ao ano con-
tratual apurado a partir de agosto de 2019, até a decisão final sobre o resul-
tado da instauração da Audiência Pública nº 034/2019 que visa regular os 
procedimentos e critérios para apuração da restrição de operação por cons-
trained-off de usinas eólicas. 13 - Receita: Política contábil: A receita é 
apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos 
descontos. A Companhia segue a estrutura conceitual do IFRS 15/CPC 47 
“Receita de contrato com cliente”, baseada no modelo de cinco passos: (i) 
identificação dos contratos com os clientes; (ii) identificação das obrigações 
de desempenho previstas nos contratos; (iii) determinação do preço da tran-
sação; (iv) alocação do preço da transação à obrigação de desempenho pre-
vistas nos contratos e (v) reconhecimento da receita quando a obrigação de 
desempenho é atendida. O modelo de cinco etapas estabelece que a entida-
de deve reconhecer receita para representar a transferência de bens ou ser-
viços prometidos a clientes no valor que reflita a contraprestação que a enti-
dade espera ter direito em troca desses bens ou serviços. Os contratos de 
venda de energia da Companhia são realizados nos ambientes livre e regu-
lado de comercialização brasileira, sendo registrados integralmente na 
CCEE, agente responsável pela contabilização e liquidação de todo o Siste-
ma Interligado Nacional (SIN). A medição contábil do volume de energia a ser 
faturado decorre do processamento da medição física, ajustada ao rateio das 
perdas informadas pela CCEE. O reconhecimento contábil da receita é resul-
tante dos valores a serem faturados aos clientes de acordo com a metodolo-
gia e preços estabelecidos em cada contrato, ajustadas às quantidades de 
energia efetivamente geradas, quando aplicável. Esses ajustes decorrem do 
mecanismo da CCEE que verifica a exposição líquida da Companhia (ven-
das, geração, compras e consumo), denominado balanço energético. Venda 
de energia elétrica: As operações de venda de energia realizadas pela 
Companhia são reconhecidas contabilmente nas demonstrações financeiras 
pelo seu valor justo.

Nota 2021 2020
Receita bruta
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 22.018 13.311
 Provisão de ressarcimento 10 (c) (14.040) (7.010)

7.978 6.301
ACL
 Partes relacionadas 9 93 45
 Câmara de Comercialização de Energia 
  Elétrica (CCEE) 854 9.977

947 10.022
Venda crédito de carbono 994 –
Total receita bruta 9.919 16.323
Deduções sobre a receita bruta
 Impostos sobre vendas (396) (247)
 Taxa de fiscalização dos serviços de energia 
  elétrica - TFSEE (91) (84)

(487) (331)
Receita líquida 9.432 15.992
As receitas da Companhia provenientes da venda de energia elétrica são em 
sua totalidade em reais e dentro do mercado interno brasileiro. As receitas 
com a venda de crédito de carbono foram em sua totalidade em dólar, reali-
zadas para o mercado externo.

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio, 
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado.    Fortaleza, 26 de abril de 2022  A Diretoria

14 - Custos e despesas:
Custo da geração 

de energia
Despesas gerais 
e administrativas 2021

Custo da geração 
de energia

Despesas gerais 
e administrativas 2020

Depreciação e amortização (5.662) – (5.662) (5.642) (20) (5.662)
Serviços de operação e manutenção (O&M) (2.394) – (2.394) (2.016) – (2.016)
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) (1.089) – – – – –
Aluguéis e arrendamentos (455) – (455) (326) (1) (327)
Serviços de terceiros (346) (39) (385) (77) (244) (321)
Energia comprada (230) – (230) (278) – (278)
Seguros (222) – (222) (55) (76) (131)
Impostos, taxas e contribuições (46) (5) – – – –
Custo de manutenção (23) – (23) (1.051) – (1.051)
Outras despesas (14) – (14) (45) (34) (79)

(10.481) (44) (9.385) (9.490) (375) (9.865)

15 - Resultado financeiro líquido: Política contábil: Receitas (despesas) 

financeiras: Compreendem os valores de juros sobre empréstimos e sobre 

aplicações financeiras, variação monetária e descontos diversos que são re-

conhecidos no resultado do exercício pelo regime de competência.

2021 2020
Receitas financeiras
 Rendimentos sobre aplicações financeiras 1.088 276
 Juros sobre ativos financeiros – 2

1.088 278

2021 2020
Despesas financeiras
 Juros sobre empréstimos e financiamentos (5.267) (5.580)
 Apropriações dos custos de captações (427) (427)
 Ajuste a valor presente de desmobilização de ativos (265) (246)
 Despesas de captação de empréstimos (28) –
 Outras despesas financeiras (41) (18)

(6.028) (6.271)
(4.940) (5.993)

Diretoria

Frederico Ferreira Sarmento - Diretor Cesar Augusto Conservani - Diretor

Contador

Rafael Reva - CRC 053271/O-0 - CPF: 042.236.189-54

Declaração da auditoria

As demonstrações financeiras completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e o relatório do auditor independente sobre essas 
demonstrações financeiras completas estão disponíveis eletronicamente no endereço https://www.oestadoce.com.br/. O referido relatório do auditor 
independente sobre essas demonstrações financeiras foi emitido em 30 de março de 2022, sem modificações.



ECONOMIA

Ventos de Santo Estevão I Energias Renováveis S.A.
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Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio,  
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado. Fortaleza, 26 de abril de 2022 A Diretoria

Balanço Patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Ativo
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 18.794 10.099
  Fundo de liquidez - conta reserva 435 477
  Contas a receber de clientes 2.481 5.183
  Tributos a recuperar 55 18
  Outros ativos 297 230

22.062 16.007
Não circulante
  Fundo de liquidez - conta reserva 3.803 3.429

3.803 3.429
  Imobilizado 7 105.166 110.613
  Intangível 17 23

105.183 110.636

  
Total do ativo 131.048 130.072

Nota 2021 2020
Passivo e patrimônio líquido
 Circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 3.395 3.273
  Fornecedores 124 202
  Tributos a recolher 352 178
  Partes relacionadas 16 19
  Provisão de ressarcimento 10 23.017 4.987
  Outros passivos – 2

26.904 8.661
 Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 63.780 66.929
  Provisão de ressarcimento 10 – 5.411
  Obrigações com desmobilização de ativos 3.726 3.461

67.506 75.801
Total do passivo 94.410 84.462
Patrimônio líquido
 Capital social 50.241 51.396
 Prejuízos acumulados (13.603) (5.786)
Total do patrimônio líquido 36.638 45.610
Total do passivo e patrimônio líquido 131.048 130.072

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado  
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Receita líquida 13 8.138 12.129
Custo da geração de energia 14 (9.922) (8.711)
Lucro (prejuízo) bruto (1.784) 3.418
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 14 (49) (348)

(49) (348)
Lucro (prejuízo) operacional antes
 do resultado financeiro (1.833) 3.070
Resultado financeiro líquido 15
Receitas financeiras 804 256
Despesas financeiras (6.149) (6.410)

(5.345) (6.154)
Prejuízo antes do imposto de renda
 e da contribuição social (7.178) (3.084)
Imposto de renda e contribuição social
Correntes (639) (455)
Prejuízo do exercício (7.817) (3.539)

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado Abrangente 
Exercícios Findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

2021 2020
 Prejuízo do exercício (7.817) (3.539)
Total do resultado abrangente do exercício (7.817) (3.539)

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda
 e da contribuição social (7.178) (3.084)
 Ajustes de itens que não representam
  alteração de caixa e equivalentes de caixa
 Depreciação e amortização 14 5.453 5.452
 Juros de empréstimos e financiamentos 8 (c) 5.397 5.716
 Apropriação dos custos de captações 8 (c) 420 420
 Ajuste a valor presente de
  desmobilização de ativos 265 246
 Provisão de ressarcimento 10 12.619 6.550

16.976 15.300
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Contas a receber de clientes 2.702 (138)
 Tributos a recuperar (37)
 Partes relacionadas – 234
 Demais créditos e outros ativos (67) 31
Acréscimo (decréscimo) em passivos
 Fornecedores (78) (324)
 Tributos a recolher (121) (150)
 Partes relacionadas (3) (205)
 Demais obrigações e outros passivos (2) (17)
Caixa proveniente das operações 19.370 14.731
 Juros pagos sobre empréstimos 8 (c) (5.386) (5.741)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (344) (440)
Caixa líquido proveniente
 das atividades operacionais 13.640 8.550
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Resgate de investimento em conta reserva (332) (627)
 Aquisição de imobilizado 7 (a) – (8)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimento (332) (635)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Liquidação de empréstimos e financiamentos 8 (c) (3.458) (3.013)
 Redução de capital 1.1.1 (a) (1.155) (918)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de financiamento (4.613) (3.931)
 Acréscimo em caixa e equivalentes de caixa 8.695 3.984
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 10.099 6.115
Caixa e equivalentes de caixa
 no fim do exercício 18.794 10.099

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota
Capital  
social

Prejuízos  
acumulados

Patrimônio  
Líquido

Em 1º de janeiro de 2020 52.314 (2.247) 50.067
 Prejuízo do exercício – (3.539) (3.539)
 Total resultado abrangente 
  do exercício – (3.539) (3.539)
  Redução de capital (918) – (918)
  Total de contribuições e
   distribuições aos acionistas (918) (3.539) (4.457)
Em 31 de dezembro de 2020 51.396 (5.786) 45.610
  Prejuízo do exercício – (7.817) (7.817)
 Total resultado abrangente 
  do exercício – (7.817) (7.817)
  Redução de capital 1.1.1 (a) (1.155) – (1.155)
 Contribuições e
  distribuições aos acionistas (1.155) – (1.155)
Em 31 de dezembro de 2021 50.241 (13.603) 36.638

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Notas Explicativas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Considerações gerais: A Ventos de Santo Estevão I Energias Renováveis 
S.A. (“Companhia”), com sede em Maracanaú, estado do Ceará, tem como 
objetivo a geração e comercialização da energia produzida pela central gera-
dora eólica denominada EOL Ventos de Santo Estevão I, bem como sua ex-
ploração e manutenção. A Companhia é produtora independente de energia 
elétrica, no estado do Piauí, pelo prazo de 35 anos contados a partir de maio 
de 2015. A Companhia é controlada direta da holding Ventos de Santo Este-
vão Holding S.A. (“Ventos de Santo Estevão Holding”) e indireta da VTRM 
Energia Participações S.A. (“VTRM”). A Companhia possui outorga de gera-
ção de energia, na cidade de Simões, estado do Piauí, através da Portaria 
MME nº 180/2015, emitida pelo Ministério de Minas e Energia - MME. Possui 
capacidade instalada de 27,6 MW e energia assegurada de 119.136 MW/ano 
e compõe o complexo eólica Ventos do Araripe III. As atividades são regula-
mentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
(“ANEEL”). A energia produzida é vendida, em sua maioria, por meio de con-
tratos de longo prazo no ambiente de contratação regulado, obtidos em lei-
lões promovidos ANEEL, com preços fixos indexados à inflação. Os termos 
abaixo são utilizados ao longo destas demonstrações financeiras de forma 
abreviada: • ACR - Ambiente de Contratação Regulada; • ACL - Ambiente de 
Contratação Livre; • CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica; 
• LEN - Leilão de Energia de Nova. 1.1 Principais eventos ocorridos duran-
te o exercício de 2021: 1.1.1 Principais eventos societários: (a) Redução 
de capital: Durante o primeiro semestre de 2021, em Assembleia Geral 
Extraordinária, foi aprovada a redução de capital social, no montante de 
R$ 1.155, passando o capital social de R$ 51.396 (dividido em 51.395.972 
ações) para R$ 50.241 (dividido em 50.241.267 ações). 1.1.2 Outros even-
tos: (a) Incidente ocorrido na subestação coletora: Em 12 de fevereiro de 
2021, um novo incidente na subestação coletora que interliga as empresas 
do complexo Ventos do Araripe III, provocou o desligamento do transforma-
dor de força (trafo) remanescente dessa subestação. Este fato, causou a in-
terrupção total do escoamento da geração de energia do complexo, visto que 
o outro transformador estava fora de operação em decorrência do sinistro 
ocorrido em junho de 2020. O parque retornou à operação comercial no dia 
29 de abril, data final do conserto do transformador relativo à primeira ocor-
rência. Com relação à segunda ocorrência, a Administração da Companhia 
acionou o fabricante do transformador e as principais empresas do setor para 
obtenção de parecer sobre a viabilidade de seu conserto ou necessidade de 
substituição, e, em razão de parecer favorável ao conserto, seguiu com o seu 
reparo, com prazo previsto para abril de 2022. A interrupção do escoamento 
da geração de energia do complexo foi refletida na provisão para ressarci-
mento anual que a Companhia apura mensalmente em razão da efetiva ge-
ração de energia, com consequente redução na receita líquida, até que a si-
tuação seja normalizada. Esse impacto foi minimizado em razão de apólice 
de seguro que a Companhia possui para os principais riscos associados aos 
ativos, incluindo danos aos transformadores, com cobertura para danos ma-
teriais e lucros cessantes. Durante o segundo e terceiro trimestres de 2021, 
a controladora indireta VTRM discutiu junto à seguradora as premissas envol-
vidas no cálculo da indenização para os sinistros e enviou seu pleito para 
avaliação. Em dezembro de 2021, após análise, a seguradora efetuou o pa-
gamento para a controladora indireta VTRM, no valor de R$ 46 milhões. 
(b) Efeitos da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19): 
Em razão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS), relacionada ao novo Coronavírus (COVID-19) que vem afetando o 
Brasil e diversos países no mundo, trazendo riscos à saúde pública e impac-
tos na economia mundial, a Companhia informa que, de acordo com um Pla-
no Corporativo de Resposta a esta pandemia, vem tomando as medidas 
preventivas e de mitigação dos riscos em linha com as diretrizes estabeleci-
das pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais, visando minimi-
zar, ao máximo possível, eventuais impactos no que se refere à saúde e se-
gurança dos seus colaboradores, familiares, parceiros e comunidades, e à 
continuidade das operações e do negócio. A Companhia está avaliando o 
assunto também junto aos seus clientes, fornecedores e demais credores e 
até o momento não foram identificados impactos materiais para os seus ne-
gócios. Neste cenário, a Companhia avaliou as seguintes estimativas nas 
demonstrações financeiras: (i) Perdas de crédito esperadas decorrentes 
dos impactos da COVID-19: A Companhia avaliou a posição do seu contas 
a receber em 31 de dezembro de 2021 e não identificou créditos de difícil 
recuperação ou de liquidação duvidosa. Tal análise foi feita com base nas 
políticas contábeis da Companhia e na avaliação da situação financeira dos 
credores no período findo em 31 de dezembro de 2021. (ii) Redução ao va-
lor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis: A Companhia avaliou os 
indicativos de desvalorização de ativos decorrentes da pandemia e concluiu 
que não há indicativos de mudança no valor recuperável de seus ativos imo-
bilizados e intangíveis. (iii) Cumprimento de obrigações assumidas com 
clientes e fornecedores: A Companhia avaliou seus principais contratos de 
fornecimento e suprimento, junto a clientes e fornecedores, respectivamente, 
e concluiu que, apesar dos impactos causados pela pandemia, as obrigações 
contratuais foram cumpridas e, portanto, nesse momento não há evidências 
ou formalizações de insolvência ou falta de liquidez dos contratos. (iv) Cum-
primento de obrigações em contratos de dívidas - covenants: A Compa-
nhia avaliou os covenants contidos em seus contratos de dívidas e em 31 de 
dezembro de 2021, e concluiu que a pandemia não impactou no atendimento 
das obrigações acordadas nos contratos de empréstimos e financiamentos. 
Por fim, até o presente momento, a Companhia informa que não houve im-
pactos materiais em suas operações por conta da COVID-19. 2. Apresenta-
ção das demonstrações financeiras e resumo das práticas contábeis: 
2.1 Base de apresentação: (a) Demonstrações financeiras: As demons-
trações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, vigentes em 31 de dezembro de 
2021, o que inclui os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (“CPC”) e conforme as normas internacionais de Relatório 
Financeiro (International Financial Reporting Standards (“IFRS”) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) e interpretações 
“IFRIC”, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demons-
trações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as uti-
lizadas pela Administração na sua gestão. A preparação das demonstrações 
financeiras considerou a base contábil de continuidade operacional, o custo 
histórico como base de valor, que no caso de certos ativos e passivos finan-

ceiros, foram ajustados para refletir a mensuração ao valor justo. As demons-
trações financeiras requerem o uso de certas estimativas contábeis críticas e 
também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia 
no processo de aplicação de suas práticas contábeis. As áreas que requerem 
maior nível de julgamento e apresentam maior complexidade, bem como as 
áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demons-
trações financeiras, estão divulgadas na Nota 4. (b) Aprovação das de-
monstrações financeiras: A emissão destas demonstrações financeiras foi 
aprovada pela Diretoria em 29 de março de 2022. 2.2 Moeda funcional e de 
apresentação das demonstrações financeiras: A moeda funcional e de 
apresentação da Companhia é o Real (“R$”). 3. Novas normas, alterações 
e interpretações de normas emitidas pelo CPC e IASB: 3.1 Novas nor-
mas emitidas e emendas as normas contábeis adotadas pela Compa-
nhia: As seguintes alterações de normas emitidas pelo IASB foram adotadas 
pela primeira vez para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2021: (i) Clas-
sificação de passivos entre circulante e não circulante: alterações ao IAS 1/
CPC 26 “Apresentação das Demonstrações Contábeis”; (ii) Adoção inicial do 
IFRS em subsidiárias: alterações ao IFRS 1/CPC 37 “Adoção inicial das nor-
mas internacionais de contabilidade”; (iii) Custos de empréstimos no teste de 
desreconhecimento de passivos financeiros: alterações ao IFRS 9/CPC 48 
“Instrumentos financeiros”; (iv) Incentivos em arrendamentos: alterações ao 
IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos”; (v) Custo no cumprimento de contratos 
onerosos: alterações ao IAS 37/CPC 25 “Provisões, passivos contingentes e 
ativos contingentes; (vi) Concessões relacionadas à COVID-19: alterações 
ao IFRS 17 “Contratos de seguro”; (vii) Reforma das IBORs (Interbank 
Offered Rate): alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”, IAS 
39/CPC 38 “Instrumentos financeiros - reconhecimento e mensuração, IFRS 
7/CPC 40 “Instrumentos financeiros: evidenciação”, IFRS 4/CPC 11 “Contra-
tos de seguro” e IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos”. A Companhia analisou 
as emendas às normas contábeis mencionadas acima e não identificou im-
pactos em suas políticas operacionais e contábeis. 3.2 Novas normas emi-
tidas e emendas as normas contábeis ainda não adotadas pela Compa-
nhia: As seguintes alterações de normas emitidas pelo IASB serão adotadas 
pela primeira vez em exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2022: (i) Re-
visão de pronunciamentos técnicos pelo comitê de pronunciamentos contá-
beis, nº 19/2021 com alterações nos Pronunciamentos Técnicos: CPC 37 
(R1)/IFRS 1 - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade, 
CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros, CPC 29/IAS 41 - Ativo Biológico 
e Produto Agrícola, CPC 27/IAS 16 - Ativo Imobilizado, CPC 25/IAS 37 - Pro-
visões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes e CPC 15 (R1)/IFRS 3 
- Combinação de Negócios, em decorrência das alterações anuais relativas 
ao ciclo de melhorias 2018-2020; Ativo Imobilizado - vendas antes do uso 
pretendido; Contrato Oneroso - custos de cumprimento de contrato; e Refe-
rências à Estrutura Conceitual. A entidade deve aplicar essas alterações nos 
períodos anuais com início em, ou após, 1º de janeiro de 2022. A Companhia 
analisou as emendas às normas contábeis mencionadas acima e não identi-
ficou impactos em suas políticas operacionais e contábeis a serem adotados 
retrospectivamente ou no início do exercício de 2022. 4. Estimativas e julga-
mentos contábeis críticos: Com base em premissas, a Companhia faz es-
timativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas e julgamentos 
contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência históri-
ca e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, considera-
das razoáveis para as circunstâncias. As revisões das estimativas são reco-
nhecidas prospectivamente. As estimativas contábeis raramente serão iguais 
aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam 
risco significativo, com probabilidade de causar ajuste relevante nos valores 
contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contem-
pladas nas respectivas notas: 
Nota Estimativas e julgamentos significativos
6 Contas a receber
7 Imobilizado
10 Provisões de ressarcimento
11 Obrigações com desmobilizações de ativos
7. Imobilizado: Política contábil: É apresentado pelo custo histórico de 
aquisição ou de construção, deduzido da depreciação acumulada. O custo 
histórico também inclui os custos de financiamento relacionados à aquisição 
ou construção de ativos qualificáveis. Os custos subsequentes são incluídos 
no valor contábil do ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando é provável que irão gerar benefícios econômi-
cos futuros associados ao item e quando seu custo pode ser mensurado com 
segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Repa-
ros e manutenções são apropriados ao resultado durante o período em que 
são incorridos. O custo das principais reformas é acrescido ao valor contábil 
do ativo quando os benefícios econômicos futuros ultrapassam o padrão de 
desempenho inicialmente estimado para o ativo em questão. As reformas são 
depreciadas ao longo da vida útil econômica restante do ativo relacionado. 
Ganhos e perdas por alienações são determinados pela comparação do va-
lor da venda com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras (receitas) 
despesas operacionais, líquidas” na demonstração do resultado. A deprecia-
ção dos ativos imobilizados é calculada pelo método linear, considerando os 
custos e os valores residuais durante a vida útil econômica dos bens vincula-
dos à infraestrutura da concessão. As taxas de depreciações utilizadas pela 
Companhia são definidas pela ANEEL por meio da resolução normativa nº 
674/2015 de 11 de agosto de 2015. A Companhia reconhece uma obrigação 
segundo o valor justo para desmobilização de ativos no período em que elas 
ocorrerem, tendo como contrapartida o respectivo ativo imobilizado (Vide 
nota 11 - Obrigações com desmobilização de ativos). Impairment do imobi-
lizado: O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor 
recuperável quando o valor contábil é maior do que o valor recuperável estima-
do, de acordo com os critérios adotados pela Companhia para determinar o 
valor recuperável. Os ativos que estão sujeitos à depreciação são revisados 
para verificar a necessidade de impairment sempre que eventos ou mudanças 
nas circunstâncias indiquem que o valor contábil pode não ser recuperável. A 
perda por impairment é reconhecida pelo montante excedente entre o valor 
contábil do ativo e seu valor recuperável. No exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2021, a Companhia não identificou a necessidade de provisões para 
impairment para os ativos imobilizados. 

(a) Composição e movimentação:
2021 2020

Aerogeradores
Máquinas e  

Equipamentos
Edifícios e  

construções
Desmobilização  

de ativos
Obras em  

andamento Total Total
Saldo no início do exercício
 Custo 117.468 8.677 919 2.641 459 130.164 130.156
 Depreciação acumulada (18.072) (1.147) (125) (207) – (19.551) (14.105)
Saldo líquido 99.396 7.530 794 2.434 459 110.613 116.051
 Depreciação (5.044) (293) (30) (80) – (5.447) (5.446)
 Transferências – 8 – – (8) – –
 Saldo no final do exercício 94.352 7.245 764 2.354 451 105.166 110.613
 Custo 117.468 8.685 919 2.641 451 130.164 130.164
 Depreciação acumulada (23.116) (1.440) (155) (287) – (24.998) (19.551)
Saldo no final do exercício 94.352 7.245 764 2.354 451 105.166 110.613
Taxas médias anuais de depreciação - % 5 5 3 3

(c) Movimentação: 2021 2020
Saldo no início do exercício 70.202 72.820
 Provisões de juros 5.397 5.716
 Apropriações dos custos de captações 420 420
 Juros pagos (5.386) (5.741)
 Liquidações (3.458) (3.013)
Saldo no final do exercício 67.175 70.202
(d) Garantias:
ModalidadeGarantias

BNDES Garantia Votorantim S.A.(1) e Ventos de Santo Estevão Holding S.A.; 
Contas reservas; Penhor dos ativos e ações; Cessão fiduciária de 
direitos creditórios e direitos emergentes das autorizações.

Repasse
 BNDES

Garantia VTRM Energia Participações S.A. e Ventos de Santo 
Estevão Holding S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e 
ações; Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos emer-
gentes das autorizações.

(1) Garantias serão liberadas após o cumprimento de determinadas obriga-
ções previstas nos contratos de financiamentos. 10. Provisão de ressarci-
mento: Política contábil: A conta de provisão de ressarcimento - CCEE re-
flete os efeitos sobre a geração de energia fora dos limites de tolerância 
estabelecidos (energia efetivamente gerada e a energia contratada). Tais va-
riações fora dos limites implicam no registro por estimativa de ativos ou pas-
sivos contratuais e são reconhecidos no resultado como ajuste positivo ou 
negativo da receita, na rubrica “Receita bruta de venda de energia - ACR”. A 
Administração da Companhia entende que a análise do atendimento a estes 
limites é uma estimativa significativa. (a) Ressarcimento anual: Contratos 
LEN: Caso a energia fornecida no ano, seja inferior a 90% da energia contra-
tada anualmente, o valor do ressarcimento será equivalente ao maior valor 
entre o preço contratual vigente, no ciclo base de apuração, e o PLD médio 
do mesmo período, aplicado sobre o montante em MWh que for inferior aos 
90%. Tais acertos financeiros ocorrem em 12 parcelas mensais. Caso a ener-
gia fornecida seja superior à energia contratada, as faixas estarão compreen-
didas entre 130% e 100%, de acordo com o ano atual de apuração do ressar-
cimento quadrienal, sendo que os limites de tolerância são: 130% no primeiro 
ano, 120% no segundo ano, 110% no terceiro ano ou 100% no quarto ano. 
Para esses casos, a Companhia receberá o valor equivalente a aplicação do 
PLD sobre o montante em MWh conforme limite de tolerância, em parcela 
única a partir do segundo mês do próximo ano contratual, mediante liquida-
ção das faturas mensais emitidas pela Companhia à CCEE. (b) Ressarci-
mento quadrienal: Contratos LEN: Caso a energia fornecida seja inferior a 
100% da energia contratada no final de cada quadriênio, o valor do ressarci-
mento será equivalente ao maior valor entre o preço contratual vigente no 
último ano do ciclo base de apuração acrescido de 6% e o PLD médio do 
quadriênio de apuração aplicado sobre o montante em MWh que for inferior 
aos 100% e superior a 90% do montante, dado que o ressarcimento anual 
captura os desvios inferiores a 90%. O acerto financeiro para energia forne-
cida abaixo dos limites ocorre em 12 parcelas mensais, a partir de fevereiro 
do ano subsequente ao último ano contratual de cada quadriênio, mediante 
liquidação das faturas mensais emitidas pela Companhia à CCEE. Não há 
acerto financeiro quadrienal para energia fornecida acima dos limites, uma 
vez que, nessa hipótese, os valores serão liquidados nos critérios enquadra-
dos no ressarcimento anual. 
(c) Composição e movimentação:

Anual Quadrienal 2021
Saldo no início do exercício 4.987 5.411 10.398
 Adições (i) 9.888 2.731 12.619
Saldo no final do exercício 14.875 8.142 23.017
 Circulante 14.875 8.142 23.017

14.875 8.142 23.017

8. Empréstimos e financiamentos: Política contábil: São reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e 
subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer dife-
rença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor 
total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período 
em que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando-se 
da taxa de juros efetiva. 

(a) Composição: Encargos  
anuais médios

Circulante Não circulante Total
Modalidade 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Moeda nacional
 BNDES TJLP+ 2,80% 3.395 3.273 63.780 66.929 67.175 70.202

3.395 3.273 63.780 66.929 67.175 70.202
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. TJLP - 
Taxa de Juros de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional. 

(b) Perfil de vencimento:
Modalidade 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 A partir de 2029 Total
Moeda nacional
 Debêntures 3.395 3.816 4.150 4.483 4.817 5.817 7.374 33.323 67.175

3.395 3.816 4.150 4.483 4.817 5.817 7.374 33.323 67.175
4,9% 5,7% 6,2% 6,7% 7,2% 8,7% 11,0% 49,6% 100%

Anual Quadrienal 2020
Saldo no início do exercício 311 3.537 3.848
 Adições (i) 4.676 1.874 6.550
Saldo no final do exercício 4.987 5.411 10.398
 Circulante 4.987 – 4.987
 Não circulante – 5.411 5.411

4.987 5.411 10.398
(i) O aumento das adições, quando comparado ao mesmo período do ano ante-
rior refere-se substancialmente ao incidente do Trafo mencionado na nota 1.1.2 
(a). A ANEEL emitiu o Despacho nº 2.303/2019 determinando à CCEE que pro-
ceda à suspensão dos ressarcimentos estabelecidos na Contratação de Energia 
Elétrica no Ambiente Regulado, referentes ao ano contratual apurado a partir de 
agosto de 2019, até a decisão final sobre o resultado da instauração da Audiência 
Pública nº 034/2019 que visa regular os procedimentos e critérios para apuração 
da restrição de operação por constrained-off de usinas eólicas. 13. Receita: Polí-
tica contábil: A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos 
abatimentos e dos descontos. A Companhia segue a estrutura conceitual do IFRS 
15/CPC 47 “Receita de contrato com cliente”, baseada no modelo de cinco pas-
sos: (i) identificação dos contratos com os clientes; (ii) identificação das obriga-
ções de desempenho previstas nos contratos; (iii) determinação do preço da 
transação; (iv) alocação do preço da transação à obrigação de desempenho pre-
vistas nos contratos e (v) reconhecimento da receita quando a obrigação de de-
sempenho é atendida. O modelo de cinco etapas estabelece que a entidade deve 
reconhecer receita para representar a transferência de bens ou serviços prometi-
dos a clientes no valor que reflita a contraprestação que a entidade espera ter di-
reito em troca desses bens ou serviços. Os contratos de venda de energia da 
Companhia são realizados nos ambientes livre e regulado de comercialização 
brasileira, sendo registrados integralmente na CCEE, agente responsável pela 
contabilização e liquidação de todo o Sistema Interligado Nacional (SIN). A medi-
ção contábil do volume de energia a ser faturado decorre do processamento da 
medição física, ajustada ao rateio das perdas informadas pela CCEE. O reconhe-
cimento contábil da receita é resultante dos valores a serem faturados aos clien-
tes de acordo com a metodologia e preços estabelecidos em cada contrato, ajus-
tadas às quantidades de energia efetivamente geradas, quando aplicável. Esses 
ajustes decorrem do mecanismo da CCEE que verifica a exposição líquida da 
Companhia (vendas, geração, compras e consumo), denominado balanço ener-
gético. Venda de energia elétrica: As operações de venda de energia realizadas 
pela Companhia são reconhecidas contabilmente nas demonstrações financeiras 
pelo seu valor justo.

Nota 2021 2020
Receita bruta
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 18.880 15.152
 Provisão de ressarcimento 10 (12.619) (6.550)

6.261 8.602
ACL
 Partes relacionadas 9 595 348
 Câmara de Comercialização
  de Energia Elétrica (CCEE) 919 3.628

1.514 3.976
Venda crédito de carbono 805 –
Total receita bruta 8.580 12.578
Deduções sobre a receita bruta
 Impostos sobre vendas (359) (372)
 Taxa de fiscalização dos serviços
  de energia elétrica - TFSEE (83) (77)

(442) (449)
Receita líquida 8.138 12.129
As receitas da Companhia provenientes da venda de energia elétrica são em 
sua totalidade em reais e dentro do mercado interno brasileiro. As receitas 
com a venda de crédito de carbono foram em sua totalidade em dólar, reali-
zadas para o mercado externo. 

14. Custos e despesas:
Custo da geração  

de energia
Despesas gerais  
e administrativas 2021

Custo da geração  
de energia

Despesas gerais  
e administrativas 2020

Depreciação e amortização (5.453) – (5.453) (5.432) (20) (5.452)
Serviços de operação e manutenção (O&M) (2.220) – (2.220) (1.703) – (1.703)
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST (972) – (972) (903) – (903)
Custo de manutenção (23) – (23) (48) – (48)
Aluguéis e arrendamentos (341) – (341) (278) (1) (279)
Serviços de terceiros (355) (38) (393) (81) (218) (299)
Energia comprada (264) – (264) – – –
Seguros (204) – (204) (51) (70) (121)
Custo com suprimento de energia (1) – (1) (170) – (170)
Imposto e Taxas – (11) (11) – – –
Outras despesas (89) – (89) (45) (39) (84)

(9.922) (49) (9.971) (8.711) (348) (9.059)

15. Resultado financeiro líquido: Política contábil: Receitas (despesas) 
financeiras: Compreendem os valores de juros sobre empréstimos e sobre 
aplicações financeiras, variação monetária e descontos diversos que são re-
conhecidos no resultado do exercício pelo regime de competência.

2021 2020
Receitas financeiras
 Rendimentos sobre aplicações financeiras 804 256

804 256

Despesas financeiras 2021 2020
 Juros sobre empréstimos e financiamentos (5.397) (5.716)
 Apropriações dos custos de captações (420) (420)
 Ajuste a valor presente de desmobilização de ativos (265) (246)
 Outras despesas financeiras (67) (28)

(6.149) (6.410)
(5.345) (6.154)

Diretoria

Frederico Ferreira Sarmento - Diretor Cesar Augusto Conservani - Diretor

Contador

Rafael Reva - CRC 053271/O-0 - CPF: 042.236.189-54

Declaração da auditoria

As demonstrações financeiras completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e o relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras completas estão disponíveis eletronicamente no endereço https://www.oestadoce.com.br/. O referido relatório do auditor independente 
sobre essas demonstrações financeiras foi emitido em 30 de março de 2022, sem modificações.
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Ventos de São João Paulo II Energia Renováveis S.A.
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Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio,  
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado.  Maracanaú, 26 de abril de 2022 A Diretoria.

Balanço Patrimonial - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

Nota 2021

2020 
(Não  

auditado) 2021

2020 
(Não  

auditado)
Ativo
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 182 346 48.141 41.493
  Tributos a recuperar 1 3 245 16
  Outros ativos 4 4 715 2.509

187 353 49.101 44.018
 Não circulante
   Partes relacionadas – – 58.493 –

– – 58.493 –
  Investimentos 7 85.560 45.003 – –
  Imobilizado 8 1.317 1.368 191.636 3.090

86.877 46.371 191.636 3.090

    
Total do ativo 87.064 46.724 299.230 47.108

Controladora Consolidado

Nota 2021

2020 
(Não  

auditado) 2021

2020 
(Não  

auditado)
Passivo e patrimônio líquido
 Circulante
  Fornecedores 10 25 55.598 384
  Tributos a recolher 4 – 1.468 25

14 25 57.066 409
 Não circulante
  Empréstimos e 
   financiamentos 10 – – 153.891 –
  Tributos a recolher – – 1.223 –

– – 155.114 –
 Total do passivo 14 25 212.180 409
 Patrimônio líquido
  Capital social 96.718 53.991 96.718 53.991
  Ajuste de avaliação patrimonial 160 160 160 160
  Prejuízos acumulados (9.828) (7.452) (9.828) (7.452)
 Total do patrimônio líquido 87.050 46.699 87.050 46.699
Total do passivo e patrimônio líquido 87.064 46.724 299.230 47.108

      As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Demonstração do Resultado  
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

Nota 2021

2020 
(Não  

auditado) 2021

2020 
(Não  

auditado)
Despesas operacionais
 Gerais e administrativas (207) (432) (1.166) (2.751)

(207) (432) (1.166) (2.751)
Prejuízo antes das participações 
 societárias e do resultado 
  financeiro (207) (432) (1.166) (2.751)
Resultado de participações 
 societárias
 Equivalência patrimonial 7 (2.170) (2.429) – –

(2.170) (2.429) – –
Resultado financeiro líquido
 Receitas financeiras 6 2 2.422 78
 Despesas financeiras (4) (3) (2.868) (172)

2 (1) (446) (94)
Prejuízo antes do imposto de 
renda e da contribuição social (2.375) (2.862) (1.612) (2.845)
Imposto de renda e 
 contribuição social
 Correntes (1) (1) (764) (18)
Prejuízo do exercício (2.376) (2.863) (2.376) (2.863)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Demonstração do Resultado Abrangente 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Controladora e Consolidado

2021
2020 

(Não auditado)
 Prejuízo do exercício (2.376) (2.863)
 Ganho em participação – 160
Total do resultado abrangente do exercício (2.376) (2.703)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota
Capital  
social

Capital social  
a integralizar

Prejuízos  
acumulados

Ajuste de  
avaliação patrimonial

Patrimônio  
líquido

Em 1º de janeiro de 2020 (Não auditado) 6.313 (733) (4.589) – 991
   Prejuízo do exercício – – (2.863) – (2.863)
   Outros resultados abrangentes – – – 160 160
  Total do resultado abrangente do exercício – – (2.863) 160 (2.703)
 Integralização de capital – 733 – – 733
 Aumento de capital 206.882 (159.204) – – 47.678
  Contribuições e distribuições aos acionistas 206.882 (158.471) – – 48.411
Em 31 de dezembro de 2020 (Não auditado) 213.195 (159.204) (7.452) 160 46.699
   Prejuízo do exercício – – (2.376) – (2.376)
  Total do resultado abrangente do exercício – – (2.376) – (2.376)
   Cisão Parcial 1.1.1 (a) (32.384) – – – (32.384)
   Integralização de capital 1.1.1 (a) – 75.111 – – 75.111
  Contribuições e distribuições aos acionistas (32.384) 75.111 – – 42.727
Em 31 de dezembro de 2021 180.811 (84.093) (9.828) 160 87.050

     As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

Nota 2021

2020 
(Não  

auditado) 2021

2020 
(Não  

auditado)
Fluxo de caixa das atividades 
 operacionais
Prejuízo antes do imposto de 
 renda e da contribuição social (2.375) (2.862) (1.612) (2.845)
Ajustes de itens que não 
 representam alteração de caixa e 
  equivalentes de caixa
 Equivalência patrimonial 7 (b) 2.170 2.429 – –
 Juros e variações 
  monetárias de 
   empréstimos e 
    financiamentos 10 (c) – – 506 –
 Apropriação dos custos 
  de captações 10 (c) – – 74 –
 Depreciação e 
  amortização 51 48 54 52

(154) (385) (978) (2.793)
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Partes relacionadas – – (58.493) –
 Tributos a recuperar 2 (1) (229) (14)
 Demais créditos e outros ativos – (4) 1.794 (2.509)
Acréscimo (decréscimo) 
 em passivos
 Fornecedores (15) 6 55.214 365
 Tributos a recolher 4 (1) 2.096 7
Caixa aplicado nas operações (163) (385) (596) (4.944)
 Imposto de renda e contribuição 
  social pagos (1) – (194) –
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades operacionais

(164) (385) (790) (4.944)

Fluxo de caixa das atividades 
 de investimento
 Aquisição de imobilizado 8 (a) – (413) (138.191) (1.979)
 Aquisição de investimento – (6.000) – –
 Aumento de capital em investidas (33.102) (41.272) – –
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimento

(33.102) (47.685) (138.191) (1.979)

Fluxo de caixa das atividades 
 de financiamento
 Captação de recursos 10 (c) – – 150.200 –
 Aumento de capital 33.102 48.411 33.102 48.411
 Adições dos custos 
  de captações 10 (c) – – (5.289) –
Caixa líquido proveniente das 
 atividades de financiamentos

33.102 48.411 178.013 48.411

Acréscimo (decréscimo) em caixa 
 e equivalentes de caixa (164) 341 39.032 41.488
 Efeito no caixa de controladas 
  excluídas da consolidação – – (32.384) –
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício 346 5 41.493 5
Caixa e equivalentes de caixa 
 no fim do exercício 182 346 48.141 41.493
Principais transações que 
 não afetaram o caixa
Aporte de capital via 
 ativo imobilizado 1.1.1 (a) – – 42.009 –

As notas explicativas da Administração são parte integrante das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Notas Explicativas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Considerações gerais: A Ventos de São João Paulo II Energia Renováveis 
S.A. (“Companhia”), com sede na cidade de Maracanaú, estado do Ceará, foi 
constituída nos termos do seu Estatuto Social, como Companhia, em 20 de 
agosto de 2014. Tem como objeto social a implantação, administração e ope-
ração de centrais geradoras, bem como o desenvolvimento de projetos, a 
prestação de serviços de consultoria de projetos eólicos. A Companhia é con-
trolada direta da holding VTRM Energia Participações S.A. (“VTRM”), joint 
venture controlada em conjunto pela Votorantim Geração de Energia S.A. 
(“VGE”) e Canada Pension Plan Investment (“CPP Investments Board”). A 
Companhia irá explorar e operar as centrais geradoras eólicas localizadas 
nos estados de Piauí e Pernambuco relacionadas abaixo, as quais são inte-
grantes dos complexos eólicos Ventos do Piauí II e III, com previsão de 
110.600 kW de capacidade instalada:

Eólica

Central  
Geradora  

Elétrica

Resolução  
autorizativa  

(ANEEL) Estado Município

Ventos de São 
 Bernardo Energias 
  Renováveis S.A.

EOL  
Ventos de  

São  
Bernardo

9.432 de  
10/11/2020 Pernambuco Oricuri

Ventos de Santo 
 Alfredo Energias 
  Renováveis S.A.

EOL Ventos  
de São  

João Paulo II
9.430 de  

10/11/2020 Piauí
Curra Novo  

do Piauí
Ventos de São Ciro 
 Energias 
  Renováveis S.A.

EOL Ventos  
de São Ciro

9.424 de  
10/11/2020 Piauí

Betânia  
do Piauí

As controladas da Companhia encontram-se em fase pré-operacional de 
construção de seu parque eólico e a entrada em operação comercial está 
prevista para iniciar entre julho e outubro de 2022. 1.1 Principais eventos 
ocorridos durante o exercício de 2021: 1.1.1 Principais eventos societá-
rios: (a) Cisão parcial em controladas: Em fevereiro de 2021 a VTRM, con-
troladora da Companhia, realizou reestruturação societária em seus investi-
mentos dos parques eólicos Ventos do Piauí II (“VDP II”) e Ventos do Piauí III 
(“VDP III”). Com isso efetuou uma cisão parcial na Companhia, transferindo a 
participação societária que detinha sobre as controladas da Companhia, no 
montante de R$ 32.384, que estão demonstradas a seguir:

Controladas
Percentual  

anterior
Percentual  

atual Valor
Ventos de São Ciríaco Energias 
 Renováveis S.A. 100% 0% 4.966
Ventos de Santa Alexandrina Energias 
 Renováveis S.A. 100% 0% 4.813
Ventos de São Caio Energias 
 Renováveis S.A. 100% 0% 4.092
Ventos de Santo Antero Energias 
 Renováveis S.A. 100% 0% 5.036
Ventos de São Crispim I Energias 
 Renováveis S.A. 100% 0% 4.969
Ventos de Santo Alderico Energias 
 Renováveis S.A. 100% 0% 4.375
Ventos de Santo Apolinário Energias 
 Renováveis S.A. 100% 0% 4.133

32.384
Dessa forma, a Companhia passou a deter 100% de participação apenas nas 
empresas Ventos de São Ciro Energias Renováveis S.A., Ventos de São Ber-
nardo Energias Renováveis S.A. e Ventos de Santo Alfredo Energias Renová-
veis S.A. Em 2021, a controladora VTRM integralizou o capital da Companhia 
no montante de R$ 75.111, passando de R$ 53.991 em 31 de dezembro de 
2020 para R$ 96.718 em 31 de dezembro de 2021, já considerando o 
 montante de R$ (32.384) de redução de capital, conforme a movimentação 
a seguir:

Mês
Transferência  

via caixa
Transferência via  
ativo imobilizado Total

 Abril 10.100 – 10.100
 Maio 23.002 – 23.002
 Setembro – 42.009 42.009

33.102 42.009 75.111
(b) Aumento e integralização de capital em controladas: Em 2021, a Com-
panhia aumentou e integralizou o capital de suas controladas no montante de 
R$ 75.111, conforme a movimentação a seguir:

Mês Controlada

Transfe- 
rência  

via caixa

Transferência  
via ativo  

imobilizado Total

 Abril
Ventos de Santo Alfredo  

Energias Renováveis S.A. 2.900 – 2.900

 Maio
Ventos de Santo Alfredo  

Energias Renováveis S.A. 8.534 – 8.534

 Julho
Ventos de Santo Alfredo  

Energias Renováveis S.A. – 11.763 11.763

 Abril
Ventos de São Bernardo  

Energias Renováveis S.A. 4.100 – 4.100

 Maio
Ventos de São Bernardo  

Energias Renováveis S.A. 6.426 – 6.426

 Julho
Ventos de São Bernardo  

Energias Renováveis S.A. – 16.803 16.803

 Abril
Ventos de São Ciro  

Energias Renováveis S.A. 3.100 – 3.100

 Maio
Ventos de São Ciro  

Energias Renováveis S.A. 8.043 – 8.043

 Julho
Ventos de São Ciro  

Energias Renováveis S.A. – 13.443 13.443
33.102 42.009 75.111

1.1.2 Outros eventos: (a) Efeitos da pandemia provocada pelo novo Co-
ronavírus (COVID-19): Em razão da pandemia declarada pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), relacionada ao novo Coronavírus (COVID-19) que 
vem afetando o Brasil e diversos países no mundo, trazendo riscos à saúde 
pública e impactos na economia mundial, a Companhia e sua controlada in-
formam que, de acordo com um Plano Corporativo de Resposta a esta pan-
demia, vêm tomando as medidas preventivas e de mitigação dos riscos em 
linha com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde nacionais e 
internacionais, visando minimizar, ao máximo possível, eventuais impactos no 
que se refere à saúde e segurança dos seus colaboradores, familiares, par-
ceiros e comunidades, e à continuidade do negócio. A Companhia e sua con-
trolada estão avaliando o assunto também junto aos seus fornecedores e 
demais credores e até o momento não foram identificados impactos materiais 
para os seus negócios. (i) Cumprimento de obrigações assumidas com 
fornecedores: A Companhia e sua controlada avaliaram seus principais con-
tratos de suprimento, junto aos fornecedores e concluiu que, apesar dos im-
pactos causados pela pandemia, as obrigações contratuais foram cumpridas 
e, portanto, nesse momento não há evidências ou formalizações de insolvên-

cia ou falta de liquidez dos contratos. (ii) Cumprimento de obrigações em 
contratos de dívidas - covenants: A Companhia avaliou os covenants con-
tidos nos contratos de dívidas de suas controladas em 31 de dezembro de 
2021, e concluiu que a pandemia não impactou no atendimento das obriga-
ções acordadas.
2. Apresentação das demonstrações financeiras e resumo das práticas 
contábeis: 2.1 Base de apresentação: (a) Demonstrações financeiras in-
dividuais e consolidadas: As demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil, vigentes em 31 de dezembro de 2021, o 
que inclui os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (“CPC”) e conforme as normas internacionais de Relatório Finan-
ceiro (International Financial Reporting Standards (“IFRS”) emitidas pelo 
( International Accounting Standards Board (“IASB”)) e interpretações “IFRIC”, 
e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas 
pela Administração na sua gestão. A preparação das demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas considerou a base contábil de continuidade 
operacional, o custo histórico como base de valor, exceto no caso de certos 
ativos e passivos financeiros, que foram ajustados para refletir a mensuração 
ao valor justo. (b) Aprovação das demonstrações financeiras: A emissão 
destas demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria em 05 de abril 
de 2022. 2.2 Consolidação: A Companhia consolida todas as entidades so-
bre as quais detém controle, isto é, quando está exposta ou tem direito a re-
tornos variáveis de seu envolvimento com a investida e tem capacidade de 
dirigir as atividades relevantes da investida. As principais empresas controla-
das incluídas na consolidação estão descritas Nota 2.2 (c). (a) Controladas: 
As controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o contro-
le é transferido para a Companhia. Transações, saldos e resultados de transa-
ções entre controladas da Companhia são eliminados. Na aquisição, as polí-
ticas contábeis das controladas são alteradas quando necessário, para 
assegurar a consistência com as políticas adotadas pela Companhia. (b) 
Operação em conjunto (joint operation): Operação em conjunto (joint ope-
ration) é um negócio em conjunto segundo o qual as partes integrantes que 
detêm o controle conjunto do negócio têm direitos sobre os ativos e têm obri-
gações pelos passivos relacionados ao negócio. Essas partes são denomina-
das de operadores em conjunto. As operações em conjunto são contabiliza-
das nas demonstrações financeiras para representar os direitos e as 
obrigações contratuais da Companhia. Dessa forma, os ativos, passivos, re-
ceitas e despesas relacionados aos seus interesses em operação em conjun-
to são contabilizados individualmente nas demonstrações financeiras de for-
ma proporcional à participação das controladas da Companhia na controlada 
em conjunto. As controladas da Companhia possuem participação de: (a) 
17,02%, pela Ventos de São Ciro Energias Renováveis S.A., na empresa 
Consórcio Ventos do Piauí II, havendo controle em conjunto com as consor-
ciadas: i) Ventos de Santo Alderico Energias Renováveis S.A.; ii) Ventos de 
São Crispim I Energias Renováveis S.A.; iii) Ventos de São Ciríaco Energias 
Renováveis S.A.; iv) Ventos de São Caio Energias Renováveis S.A. (b) 
21,74% e 15,22%, pelas empresas Ventos de São Bernardo Energias Reno-
váveis S.A. e Ventos de Santo Alfredo Energias Renováveis S.A., respectiva-
mente, na empresa Consórcio Ventos do Piauí III, havendo controle em con-
junto com as consorciadas: (i) Ventos de Santo Apolinário Energias 
Renováveis S.A.; (ii) Ventos de Santa Alexandrina Energias Renováveis S.A.; 
(iii) Ventos de Santo Antero Energias Renováveis S.A.
Os Consórcios têm por objeto a construção, manutenção, operação e uso de 
determinados ativos comuns, especialmente a subestação coletora, a subes-
tação seccionadora/ elevadora, a linha de transmissão e a rede média tensão, 
entre outros, para uso de todas as Consorciadas. (c) Empresas controladas 
incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas:

2021 2020

Controladas

Capital  
votante  

e total

Capital  
votante  

e total Localização
Atividade  
principal

Ventos de São Bernardo 
 Energias Renováveis S.A.100,00% 100,00%

Pernambuco 
- Brasil

Geração de  
energia elétrica

Ventos de Santo Alfredo 
 Energias Renováveis S.A.100,00% 100,00%

Piauí  
- Brasil

Geração de  
energia elétrica

Ventos de São Ciro 
 Energias Renováveis S.A.100,00% 100,00%

Piauí  
- Brasil

Geração de  
energia elétrica

Ventos de Santa 
 Alexandrina Energias 
  Renováveis S.A. – 100,00%

Piauí  
- Brasil

Geração de  
energia elétrica

Ventos de Santo Alderico 
 Energias Renováveis S.A. – 100,00%

Piauí  
- Brasil

Geração de  
energia elétrica

Ventos de Santo Antero 
 Energias Renováveis S.A. – 100,00%

Pernambuco 
- Brasil

Geração de  
energia elétrica

Ventos de Santo Apolinário 
 Energias Renováveis S.A. – 100,00%

Piauí  
- Brasil

Geração de  
energia elétrica

Ventos de São Caio 
 Energias Renováveis S.A. – 100,00%

Piauí  
- Brasil

Geração de  
energia elétrica

Ventos de São Ciríaco 
 Energias Renováveis S.A. – 100,00%

Piauí  
- Brasil

Geração de  
energia elétrica

Ventos de São Crispim I 
 Energias Renováveis S.A. – 100,00%

Piauí  
- Brasil

Geração de  
energia elétrica

(i) Para fins de consolidação são considerados os percentuais de 100% de 
participação societária, visto que a Companhia é detentora da totalidade de 
ações ordinárias de sua controlada. 2.3 Moeda funcional e de apresentação 
das demonstrações financeiras: A moeda funcional e de apresentação da 
Companhia é o Real (“R$”).
3. Novas normas, alterações e interpretações de normas emitidas pelo 
CPC e IASB: 3.1 Novas normas emitidas e emendas as normas contábeis 
adotadas pela Companhia e suas controladas: As seguintes alterações de 
normas emitidas pelo IASB foram adotadas pela primeira vez para o exercício 
iniciado em 1° de janeiro de 2021: (i) Classificação de passivos entre circulan-
te e não circulante: alterações ao IAS 1/CPC 26 “Apresentação das Demons-
trações Contábeis”; (ii) Adoção inicial do IFRS em subsidiárias: alterações ao 
IFRS 1/CPC 37 “Adoção inicial das normas internacionais de contabilidade”; 
(iii) Custos de empréstimos no teste de desreconhecimento de passivos fi-
nanceiros: alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”; (iv) In-
centivos em arrendamentos: alterações ao IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos” 
(v) Custo no cumprimento de contratos onerosos: alterações ao IAS 37/CPC 
25 “Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes; (vi) Concessões 
relacionadas à COVID-19: alterações ao IFRS 17 “Contratos de seguro”; 
(vii) Reforma das IBORs (Interbank Offered Rate): alterações ao IFRS 9/CPC 
48 “Instrumentos financeiros”, IAS 39/CPC 38 “Instrumentos financeiros - re-
conhecimento e mensuração, IFRS 7/CPC 40 “Instrumentos financeiros: evi-
denciação”, IFRS 4/CPC 11 “Contratos de seguro” e IFRS 16/CPC 06 “Arren-
damentos”. A Companhia e suas controladas analisaram as emendas às 
normas contábeis mencionadas acima e não identificaram impactos em suas 
políticas operacionais e contábeis. 3.2 Novas normas emitidas e emendas 

às normas contábeis ainda não adotadas pela Companhia e suas contro-
ladas: As seguintes alterações de normas emitidas pelo IASB serão adotadas 
pela primeira vez em exercícios iniciados após 1° de janeiro de 2022: (i) Revi-
são de pronunciamentos técnicos pelo comitê de pronunciamentos contábeis, 
nº 19/2021 com alterações nos Pronunciamentos Técnicos: CPC 37 (R1)/
IFRS 1 - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade, CPC 48/
IFRS 9 - Instrumentos Financeiros, CPC 29/IAS 41 - Ativo Biológico e Produto 
Agrícola, CPC 27/IAS 16 - Ativo Imobilizado, CPC 25/IAS 37 - Provisões, Pas-
sivos Contingentes e Ativos Contingentes e CPC 15 (R1)/IFRS 3 - Combina-
ção de Negócios, em decorrência das alterações anuais relativas ao ciclo de 
melhorias 2018-2020; Ativo Imobilizado - vendas antes do uso pretendido; 
Contrato Oneroso - custos de cumprimento de contrato; e Referências à Es-
trutura Conceitual. A entidade deve aplicar essas alterações nos períodos 
anuais com início em, ou após, 1º de janeiro de 2022. A Companhia e suas 
controladas analisaram as emendas às normas contábeis mencionadas aci-
ma e não identificaram impactos em suas políticas operacionais e contábeis 
a serem adotados retrospectivamente ou no início do exercício de 2022.
4. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: Com base em premissas, 
a Companhia e suas controladas fazem estimativas com relação ao futuro. 
Por definição, as estimativas e julgamentos contábeis são continuamente ava-
liados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo 
expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstân-
cias. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. As 
estimativas contábeis raramente serão iguais aos respectivos resultados re-
ais. Em 31 de dezembro de 2021, considerando que a Companhia encontra-
se em fase pré-operacional, não há estimativas e premissas que apresentam 
risco significativo, com probabilidade de causar ajuste relevante nos valores 
contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social.
7. Investimentos: Política contábil: Os investimentos em entidades contro-
ladas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial (MEP) a partir 
da data em que elas se tornam sua coligada, empreendimento controlado em 

conjunto ou controlada. Para ser classificada como entidade controlada em 
conjunto, deve existir acordo contratual que permite a Companhia controle 
compartilhado da entidade e dá a Companhia direito aos ativos líquidos da 
entidade controlada em conjunto, e não direito aos seus ativos e passivos 
específicos. (a) Composição:

Controladora

Informações em  
31 de dezembro de 2021

Percentual de  
participação  

votante e total (%)

Resultado de  
equivalência  

patrimonial Saldo
Patrimônio  

líquido
Prejuízo  

do exercício 2021 2020 2021
2020 

(Não auditado) 2021
2020 

(Não auditado)
Investimentos avaliados por equivalência patrimonial
 Ventos de Santo Alfredo Energias Renováveis S.A. 26.354 (677) 100,00% 100,00% (677) (201) 26.354 3.836
 Ventos de São Bernardo Energias Renováveis S.A. 31.221 (805) 100,00% 100,00% (805) (282) 31.221 4.696
 Ventos de São Ciro Energias Renováveis S.A. 27.985 (688) 100,00% 100,00% (688) (214) 27.985 4.087
 Ventos de Santa Alexandrina Energias Renováveis S.A. – – 0,00% 100,00% – (279) – 4.813
 Ventos de Santo Alderico Energias Renováveis S.A. – – 0,00% 100,00% – (228) – 4.375
 Ventos de Santo Antero Energias Renováveis S.A. – – 0,00% 100,00% – (276) – 5.036
 Ventos de Santo Apolinário Energias Renováveis S.A. – – 0,00% 100,00% – (212) – 4.133
 Ventos de São Caio Energias Renováveis S.A. – – 0,00% 100,00% – (213) – 4.092
 Ventos de São Ciríaco Energias Renováveis S.A. – – 0,00% 100,00% – (262) – 4.966
 Ventos de São Crispim I Energias Renováveis S.A. – – 0,00% 100,00% – (262) – 4.969

(2.170) (2.429) 85.560 45.003

(b) Movimentação:
Controladora

2021
2020 

(Não auditado)
Saldo no início do exercício 45.003 –
 Equivalência patrimonial (2.170) (2.429)
 Ganho em participação em investidas – 160
 Aquisições de investimentos – 6.000
 Aumento de capital em investidas 
  (Nota 1.1.1(b)) 75.111 41.272
 Cisão parcial de investimento (Nota 1.1.1(a)) (32.384) –
Saldo no final do exercício 85.560 45.003
8. Imobilizado: Política contábil: É apresentado pelo custo histórico de aqui-
sição ou de construção, deduzido da depreciação acumulada. O custo históri-
co também inclui os custos de financiamento relacionados à aquisição ou 
construção de ativos qualificáveis. Os custos subsequentes são incluídos no 
valor contábil do ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme apro-
priado, somente quando é provável que irão gerar benefícios econômicos fu-
turos associados ao item e quando seu custo pode ser mensurado com segu-
rança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Reparos e 
manutenções são apropriados ao resultado durante o período em que são 
incorridos. O custo das principais reformas é acrescido ao valor contábil do 
ativo quando os benefícios econômicos futuros ultrapassam o padrão de de-
sempenho inicialmente estimado para o ativo em questão. As reformas são 
depreciadas ao longo da vida útil econômica restante do ativo relacionado. 
Ganhos e perdas por alienações são determinados pela comparação do valor 
da venda com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras (receitas) des-
pesas operacionais, líquidas” na demonstração do resultado. A depreciação 
dos ativos imobilizados é calculada pelo método linear, considerando os cus-
tos e os valores residuais durante a vida útil econômica dos bens vinculados 
à infraestrutura da concessão. As taxas de depreciações utilizadas pela Com-
panhia são definidas pela ANEEL por meio da resolução normativa 
Nº 674/2015 de 11 de agosto de 2015. Impairment do imobilizado: O valor 
contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável 
quando o valor contábil é maior do que o valor recuperável estimado, de acor-
do com os critérios adotados pela Companhia para determinar o valor recupe-
rável. Os ativos que estão sujeitos à depreciação são revisados para verificar 
a necessidade de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circuns-
tâncias indiquem que o valor contábil pode não ser recuperável. A perda por 
impairment é reconhecida pelo montante excedente entre o valor contábil do 
ativo e seu valor recuperável. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, 
a Companhia e sua controlada não identificaram a necessidade de provisões 
para impairment para os ativos imobilizados.

(a) Composição e movimentação:
Consolidado

Máquinas e  
equipamentos

Obras em  
andamento 2021

2020 
(Não  

auditado)
Saldo no início do exercício
 Custo 602 2.554 3.156 1.017
 Depreciação acumulada (66) – (66) (14)
Saldo líquido 536 2.554 3.090 1.003
 Adições (i) – 189.812 189.812 1.401
 Depreciação (54) – (54) (52)
 Efeito de controladas 
  excluídas da 
   consolidação (i) (45) (1.167) (1.212) –
 Efeito de controladas 
  incluídas da consolidação – – – 738
Saldo no final do exercício 437 191.199 191.636 3.090
 Custo 557 191.199 191.756 3.156
 Depreciação acumulada (120) – (120) (66)
Saldo líquido no final 
 do exercício 437 191.199 191.636 3.090
Taxas médias anuais 
 de depreciação - % 5
(i) O valor de adições compreende o saldo de adiantamento de ativos, no 
montante de R$ 42.009, em forma de aumento de capital realizado pela con-
troladora VTRM, conforme Nota 1.1.1 (a). Adicionalmente, houve capitaliza-
ção dos juros sobre empréstimos no valor de R$ 8.400.
10. Empréstimos e financiamentos: Política contábil: São reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e 
subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer dife-
rença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor 
total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período 
em que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando-se da 
taxa de juros efetiva.
(a) Composição: Consolidado

Não circulante
Modalidade Encargos anuais médios 2021
Moeda nacional
  BNDES TLP + 4,56% 153.891

153.891
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
TLP - Taxa de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional.

(b) Perfil de vencimento:
Consolidado

Modalidade 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 A partir de 2030 Total
 Moeda nacional
  BNDES 5.180 6.998 6.998 6.998 6.998 6.998 6.998 106.723 153.891

5.180 6.998 6.998 6.998 6.998 6.998 6.998 106.723 153.891
3,4% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 69,6% 100,0%

(c) Movimentação: Consolidado
2021

Saldo no início do exercício –
 Captações 150.200
 Juros e atualização monetária 8.906
 Adições dos custos de captações (5.289)
 Apropriação dos custos de captações 74
Saldo no final do exercício 153.891
(d) Garantias:
Modalidade Garantias

BNDES

VTRM Energia Participações S.A.
Contas reservas;
Penhor de ativos e ações;
Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos 
emergentes das autorizações.

(e) Condições restritivas: Os empréstimos e financiamentos obtidos pela 
Companhia e suas controladas exigem o cumprimento de algumas cláusulas 
restritivas financeiras, sob pena de antecipação de vencimento das dívidas 
vinculadas. Ainda, o não cumprimento das obrigações ou restrições mencio-
nadas pode ocasionar a inadimplência em relação a outras obrigações con-
tratuais (cross default), dependendo de cada contrato de empréstimo e finan-
ciamento. Adicionalmente, os empréstimos e financiamentos da Companhia 
exigem a apresentação do Índice de Cobertura do Serviço da Dívida - ICSD a 
partir de 2023, anualmente, relativamente ao ano anterior.

Diretoria

Frederico Ferreira Sarmento - Diretor
Cesar Augusto Conservani - Diretor

Contador

Rafael Reva - CRC 053271/O-0 - CPF: 042.236.189-54

Declaração da auditoria

As demonstrações financeiras completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e o relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras completas estão disponíveis eletronicamente no endereço https://www.oestadoce.com.br/. O referido relatório do auditor independente 
sobre essas demonstrações financeiras foi emitido em 05 de abril de 2022, sem modificações.



ECONOMIA

Ventos de São Virgílio 01 Energias Renováveis S.A.
CNPJ: 21.479.982/0001-16

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio,  
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado. Fortaleza, 26 de abril de 2022 A Diretoria

Balanço Patrimonial - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Ativo Nota 2021 2020
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 29.423 18.880
  Fundo de liquidez - conta reserva 514 563
  Contas a receber de clientes 2.390 5.688
  Tributos a recuperar 101 29
  Outros ativos 132 53

32.560 25.213
Não circulante
  Fundo de liquidez - conta reserva 3.989 3.604

3.989 3.604
  Imobilizado 7 129.408 126.326
  Intangível 20 27

129.428 126.353

  
Total do ativo 165.977 155.170

Passivo e patrimônio líquido Nota 2021 2020
 Circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 3.369 3.246
  Fornecedores 24 139
  Tributos a recolher 438 212
  Partes relacionadas 8 14
  Provisão de ressarcimento 10 25.254 9.909
  Dividendos a pagar – 56
  Outros passivos 145 18

29.238 13.594
 Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 61.900 65.027
  Tributos a recolher 222 222
  Provisão de ressarcimento 10 2.759 2.800
  Provisões 3.726 3.461

68.607 71.510
Total do passivo 97.845 85.104
Patrimônio líquido
 Capital social 72.595 69.610
 Reserva legal – 286
 Reservas de lucros – 170
 Prejuízos acumulados (4.463) –
Total do patrimônio líquido 68.132 70.066
Total do passivo e patrimônio líquido 165.977 155.170

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de Dezembro 
(Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
 Receita líquida 13 12.333 17.152
 Custo da geração de energia 14 (11.378) (9.989)
Lucro bruto 955 7.163
Despesas operacionais
 Gerais e administrativas 14 (49) (365)

(49) (365)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 906 6.798
Resultado financeiro líquido 15
 Receitas financeiras 1.345 443
 Despesas financeiras (6.086) (6.328)

(4.741) (5.885)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda
 e da contribuição social (3.835) 913
Imposto de renda e contribuição social
 Correntes (914) (674)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (4.749) 239

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado Abrangente 
Exercícios Findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

2021 2020
 Lucro líquido (prejuízo) do exercício (4.749) 239
Total do resultado abrangente do exercício (4.749) 239

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda
 e da contribuição social (3.835) 913
 Ajustes de itens que não representam
  alteração de caixa e equivalentes de caixa
 Depreciação e amortização 14 6.202 6.202
 Juros de empréstimos e financiamentos 8 (c) 5.322 5.641
 Apropriação dos custos de captações 8 (c) 421 421
 Ajuste a valor presente de
  desmobilização de ativos 265 246
 Provisão de ressarcimento 10 15.304 7.605

23.679 21.028
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Contas a receber de clientes 3.298 (352)
 Tributos a recuperar (72) –
 Partes relacionadas – 277
 Demais créditos e outros ativos (79) (602)
Acréscimo (decréscimo) em passivos
 Fornecedores (115) (419)
 Tributos a recolher (145) 315
 Partes relacionadas (6) (87)
 Demais obrigações e outros passivos 127 (54)
Caixa proveniente das operações 26.687 20.106
 Juros pagos sobre empréstimos 8 (c) (5.311) (5.665)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (543) (644)
Caixa líquido proveniente das
 atividades operacionais 20.833 13.797
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Investimento em conta reserva (336) (715)
 Aquisição de imobilizado 7 (a) (9.277) (9)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimento (9.613) (724)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Liquidação de empréstimos e financiamentos 8 (c) (3.436) (2.986)
 Redução de capital 1.1.1 (b) (1.138) –
 Aumento de capital 1.1.1 (c) 4.123 –
 Dividendos pagos 1.1.1 (a) (226) (1.667)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de financiamento (677) (4.653)
 Acréscimo em caixa e equivalentes de caixa 10.543 8.420
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 18.880 10.460
Caixa e equivalentes de caixa
 no fim do exercício 29.423 18.880

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Reserva de lucros Lucros (prejuízos)  
acumulados

Patrimônio  
LíquidoNota Capital social Reserva Legal Retenção

Em 1º de janeiro de 2020 69.610 274 619 – 70.503
  Lucro líquido do exercício – – – 239 239
 Total resultado abrangente do exercício – – – 239 239
  Dividendos adicionais deliberados – – (619) – (619)
 Destinação do lucro líquido do exercício
  Constituição de reserva legal – 12 – (12) –
  Dividendos mínimos obrigatórios – – – (57) (57)
  Retenção de lucros – – 170 (170) –
 Contribuições e distribuições aos acionistas – 12 (449) – (437)
Em 31 de dezembro de 2020 69.610 286 170 – 70.066
Em 1º de janeiro de 2021 69.610 286 170 – 70.066
  Prejuízo do exercício – – – (4.749) (4.749)
 Total resultado abrangente do exercício – – – (4.749) (4.749)
  Dividendos adicionais deliberados 1.1.1 (a) – – (170) – (170)
  Absorção de prejuízo – (286) – 286 –
  Redução de capital 1.1.1 (b) (1.138) – – – (1.138)
  Aumento de capital 1.1.1 (c) 4.123 – – – 4.123
 Contribuições e distribuições aos acionistas 2.985 (286) (170) 286 2.815
Em 31 de dezembro de 2021 72.595 – – (4.463) 68.132

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

1. Considerações gerais: A Ventos de São Virgílio 01 Energias Renováveis 
S.A. (“Companhia”), com sede em Maracanaú, estado do Ceará, tem como 
objetivo a geração e comercialização da energia produzida pela central gera-
dora eólica denominada EOL Ventos de São Virgílio 01, bem como sua explo-
ração e manutenção. A Companhia é produtora independente de energia 
elétrica, no estado do Piauí, pelo prazo de 35 anos contados a partir de maio 
de 2015. A Companhia é controlada direta da holding Ventos de Santo Este-
vão Holding S.A. (“Ventos de Santo Estevão Holding”) e indireta da VTRM 
Energia Participações S.A. (“VTRM”). A Companhia possui outorga de gera-
ção de energia, na cidade de Simões, estado do Piauí, através da Portaria 
MME nº 169/2015, emitida pelo Ministério de Minas e Energia - MME. Possui 
capacidade instalada de 29,9 MW e energia assegurada de 133.152 MW/
ano. As atividades são regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (“ANEEL”). A energia produzida é vendida, em sua maio-
ria, por meio de contratos de longo prazo no ambiente de contratação regu-
lado, obtidos em leilões promovidos ANEEL, com preços fixos indexados à 
inflação. Os termos abaixo são utilizados ao longo destas demonstrações fi-
nanceiras de forma abreviada: • ACR - Ambiente de Contratação Regulada;  
• ACL - Ambiente de Contratação Livre; • CCEE - Câmara de Comercializa-
ção de Energia Elétrica; • LER - Leilão de Energia de Reserva. 1.1 Principais 
eventos ocorridos durante o exercício de 2021: 1.1.1 Principais eventos 
societários: (a) Dividendos pagos e deliberados: Em abril de 2021, a 
Companhia deliberou a distribuição de dividendos adicionais, no valor de 
R$170, à conta reservas de lucros, verificada no balanço patrimonial em 31 
de dezembro de 2020. Em 14 de julho de 2021, a Companhia pagou dividen-
dos para sua controladora Ventos de Santo Estevão Holding, no montante de 
R$ 226, referente aos dividendos deliberados de exercícios anteriores. 
(b) Redução de capital: Em 15 de janeiro de 2021, em Assembleia Geral 
Extraordinária, foi aprovada a redução de capital social, no montante de 
R$ 679, passando o capital social de R$ 69.610 (dividido em 69.609.390 
ações) para R$ 68.931 (dividido em 68.930.863 ações). Em 13 de julho de 
2021, também em Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a segunda 
redução de capital social do ano, no montante de R$ 459, passando o capital 
social de R$ 68.931 (dividido em 68.930.863 ações) para R$ 68.472 (dividido 
em 68.471.433 ações). (c) Aumento de capital: Em 10 de dezembro de 
2021, também em Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada um aumen-
to de capital social, no montante de R$ 4.123, passando o capital social de 
R$ 68.471 (dividido em 68.471.433 ações) para R$ 72.595 (dividido em 
72.594.626 ações). 1.1.2 Outros eventos: (a) Incidente ocorrido na subes-
tação coletora: Em 12 de fevereiro de 2021, um novo incidente na subesta-
ção coletora que interliga as empresas do complexo Ventos do Araripe III, 
provocou o desligamento do transformador de força (trafo) remanescente 
dessa subestação. Este fato, causou a interrupção total do escoamento da 
geração de energia do complexo, visto que o outro transformador estava fora 
de operação em decorrência do sinistro ocorrido em junho de 2020. O parque 
retornou à operação comercial no dia 29 de abril, data final do conserto do 
transformador relativo à primeira ocorrência. Com relação à segunda ocor-
rência, a Administração da Companhia acionou o fabricante do transformador 
e as principais empresas do setor para obtenção de parecer sobre a viabili-
dade de seu conserto ou necessidade de substituição, e, em razão de pare-
cer favorável ao conserto, seguiu com o seu reparo, com prazo de conclusão 
previsto para abril de 2022. A interrupção do escoamento da geração de 
energia do complexo foi refletida na provisão para ressarcimento anual que a 
Companhia apura mensalmente em razão da efetiva geração de energia, 
com consequente redução na receita líquida, até que a situação seja norma-
lizada. Esse impacto foi minimizado em razão de apólice de seguro que a 
Companhia possui para os principais riscos associados aos ativos, incluindo 
danos aos transformadores, com cobertura para danos materiais e lucros 
cessantes. Durante o segundo e terceiro trimestres de 2021, a controladora 
indireta VTRM discutiu junto à seguradora as premissas envolvidas no cálcu-
lo da indenização para os sinistros e enviou seu pleito para avaliação. Em 
dezembro de 2021, após análise, a seguradora efetuou o pagamento para a 
controladora indireta VTRM, no valor de R$ 46 milhões. (b) Efeitos da pan-
demia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19): Em razão da pande-
mia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), relacionada ao 
novo Coronavírus (COVID-19) que vem afetando o Brasil e diversos países 
no mundo, trazendo riscos à saúde pública e impactos na economia mundial, 
a Companhia informa que, de acordo com um Plano Corporativo de Respos-
ta a esta pandemia, vêm tomando as medidas preventivas e de mitigação dos 
riscos em linha com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde 
nacionais e internacionais, visando minimizar, ao máximo possível, eventuais 
impactos no que se refere à saúde e segurança dos seus colaboradores, fa-
miliares, parceiros e comunidades, e à continuidade das operações e do ne-
gócio. A Companhia está avaliando o assunto também junto aos seus clien-
tes, fornecedores e demais credores e até o momento não foram identificados 
impactos materiais para os seus negócios. Neste cenário, a Companhia ava-
liou as seguintes estimativas nas demonstrações financeiras: (i) Perdas de 
crédito esperadas decorrentes dos impactos da COVID-19: A Companhia 
avaliou a posição do seu contas a receber em 31 de dezembro de 2021 e não 
identificou créditos de difícil recuperação ou de liquidação duvidosa. Tal aná-
lise foi feita com base nas políticas contábeis da Companhia e na avaliação 
da situação financeiras dos credores no período findo em 31 de dezembro de 
2021. (ii) Redução ao valor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis: 
A Companhia avaliou os indicativos de desvalorização de ativos decorrentes 
da pandemia e concluiu que não há indicativos de mudança no valor recupe-
rável de seus ativos imobilizados e intangíveis. (iii) Cumprimento de obriga-
ções assumidas com clientes e fornecedores: A Companhia avaliou seus 
principais contratos de fornecimento e suprimento, junto a clientes e fornece-
dores, respectivamente, e concluiu que, apesar dos impactos causados pela 
pandemia, as obrigações contratuais foram cumpridas e, portanto, nesse 
momento não há evidências ou formalizações de insolvência ou falta de liqui-
dez dos contratos. (iv) Cumprimento de obrigações em contratos de dívi-
das - covenants: A Companhia avaliou os covenants contidos em seus con-
tratos de dívidas e em 31 de dezembro de 2021, e concluiu que a pandemia 
não impactou no atendimento das obrigações acordadas nos contratos de 
empréstimos e financiamentos. Por fim, até o presente momento, a Compa-
nhia informa que não houve impactos materiais em suas operações por con-
ta da COVID-19. 2. Apresentação das demonstrações financeiras e resu-
mo das práticas contábeis: 2.1 Base de apresentação: (a) Demonstrações 
financeiras: As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo 
apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, vigentes 
em 31 de dezembro de 2021, o que inclui os pronunciamentos emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e conforme as normas inter-
nacionais de Relatório Financeiro (International Financial Reporting Stan-
dards (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(“IASB”)) e interpretações “IFRIC”, e evidenciam todas as informações rele-
vantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais 
estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. A 
preparação das demonstrações financeiras considerou a base contábil de 
continuidade operacional, o custo histórico como base de valor, que no caso 
de certos ativos e passivos financeiros, foram ajustados para refletir a men-
suração ao valor justo. As demonstrações financeiras requerem o uso de 

16 - Ativo Imobilizado, CPC 25/IAS 37 - Provisões, Passivos Contingentes e 
Ativos Contingentes e CPC 15 (R1)/IFRS 3 - Combinação de Negócios, em 
decorrência das alterações anuais relativas ao ciclo de melhorias 2018-2020; 
Ativo Imobilizado - vendas antes do uso pretendido; Contrato Oneroso - cus-
tos de cumprimento de contrato; e Referências à Estrutura Conceitual. A en-
tidade deve aplicar essas alterações nos períodos anuais com início em, ou 
após, 1º de janeiro de 2022. A Companhia analisou as emendas às normas 
contábeis mencionadas acima e não identificou impactos em suas políticas 
operacionais e contábeis a serem adotados retrospectivamente ou no início 
do exercício de 2022. 4. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: Com 
base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por 
definição, as estimativas e julgamentos contábeis são continuamente avaliados 
e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectati-
vas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. As revi-
sões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. As estimativas con-
tábeis raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas 
e premissas que apresentam risco significativo, com probabilidade de causar 
ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo 
exercício social, estão contempladas nas respectivas notas:
Nota Estimativas e julgamentos contábeis críticos
6 Contas a receber
7 Imobilizado
10 Provisões de ressarcimento
11 Provisões
7. Imobilizado: Política contábil: É apresentado pelo custo histórico de 
aquisição ou de construção, deduzido da depreciação acumulada. O custo 
histórico também inclui os custos de financiamento relacionados à aquisição 
ou construção de ativos qualificáveis. Os custos subsequentes são incluídos 
no valor contábil do ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando é provável que irão gerar benefícios econômi-
cos futuros associados ao item e quando seu custo pode ser mensurado com 
segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Repa-
ros e manutenções são apropriados ao resultado durante o período em que 
são incorridos. O custo das principais reformas é acrescido ao valor contábil 
do ativo quando os benefícios econômicos futuros ultrapassam o padrão de 
desempenho inicialmente estimado para o ativo em questão. As reformas são 
depreciadas ao longo da vida útil econômica restante do ativo relacionado. A 
Companhia reconhece uma obrigação segundo o valor justo para desmobili-
zação de ativos no período em que elas ocorrerem, tendo como contrapartida 
o respectivo ativo imobilizado (Vide nota 11 - Provisões). A depreciação dos 
ativos imobilizados é calculada pelo método linear, considerando os custos e 
os valores residuais durante a vida útil econômica dos bens vinculados à in-
fraestrutura da concessão. Ganhos e perdas por alienações são determina-
dos pela comparação do valor da venda com o valor contábil e são reconhe-
cidos em “Outras despesas operacionais, líquidas” na demonstração do 
resultado. As taxas de depreciações utilizadas pela Companhia são definidas 
pela ANEEL por meio da resolução normativa nº 674/2015 de 11 de agosto 
de 2015. Impairment do imobilizado: O valor contábil de um ativo é imedia-
tamente baixado para seu valor recuperável quando o valor contábil é maior 
do que o valor recuperável estimado, de acordo com os critérios adotados 
pela Companhia para determinar o valor recuperável. Os ativos que estão 
sujeitos à depreciação são revisados para verificar a necessidade de impair-
ment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indiquem que o 
valor contábil pode não ser recuperável. A perda por impairment é reconheci-
da pelo montante excedente entre o valor contábil do ativo e seu valor recu-
perável. A Companhia não identificou a necessidade de provisões para im-
pairment para os ativos imobilizados. 

Notas Explicativas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por 
parte da Administração da Companhia no processo de aplicação de suas 
práticas contábeis. As áreas que requerem maior nível de julgamento e apre-
sentam maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e es-
timativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulga-
das na Nota 4. (b) Aprovação das demonstrações financeiras: A emissão 
destas demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria em 29 de mar-
ço de 2022. 2.2 Moeda funcional e de apresentação das demonstrações 
financeiras: A moeda funcional e de apresentação da Companhia é o Real 
(“R$”). 3. Novas normas, alterações e interpretações de normas emitidas 
pelo CPC e IASB: 3.1 Novas normas emitidas e emendas às normas 
contábeis adotadas pela Companhia: As seguintes alterações de normas 
emitidas pelo IASB foram adotadas pela primeira vez para o exercício inicia-
do em 1º de janeiro de 2021: (i) Classificação de passivos entre circulante e 
não circulante: alterações ao IAS 1/CPC 26 “Apresentação das Demonstra-
ções Contábeis”; (ii) Adoção inicial do IFRS em subsidiárias: alterações ao 
IFRS 1/CPC 37 “Adoção inicial das normas internacionais de contabilidade”; 
(iii) Custos de empréstimos no teste de desreconhecimento de passivos fi-
nanceiros: alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”; (iv) In-
centivos em arrendamentos: alterações ao IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos” 
(v) Custo no cumprimento de contratos onerosos: alterações ao IAS 37/CPC 
25 “Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes”; (vi) Concessões 
relacionadas à COVID-19: alterações ao IFRS 17 “Contratos de seguro”; 
(vii) Reforma das IBORs (Interbank Offered Rate): alterações ao IFRS 9/CPC 
48 “Instrumentos financeiros”, IAS 39/CPC 38 “Instrumentos financeiros - re-
conhecimento e mensuração”, IFRS 7/CPC 40 “Instrumentos financeiros: 
evidenciação”, IFRS 4/CPC 11 “Contratos de seguro” e IFRS 16/CPC 06 “Ar-
rendamentos”. A Companhia analisou as emendas às normas contábeis 
mencionadas acima e não identificou impactos em suas políticas operacio-
nais e contábeis. 3.2 Novas normas emitidas e emendas as normas con-
tábeis ainda não adotadas pela Companhia: As seguintes alterações de 
normas emitidas pelo IASB serão adotadas pela primeira vez em exercícios 
iniciados após 1º de janeiro de 2022: (i) Revisão de pronunciamentos técni-
cos pelo comitê de pronunciamentos contábeis, nº 19/2021 com alterações 
nos Pronunciamentos Técnicos: CPC 37 (R1)/IFRS 1 - Adoção Inicial das 
Normas Internacionais de Contabilidade, CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Fi-
nanceiros, CPC 29/IAS 41 - Ativo Biológico e Produto Agrícola, CPC 27/IAS 

(a) Composição e movimentação: 2021 2020

Aerogeradores
Máquinas e  

Equipamentos
Edifícios e  

construções
Desmobilização  

de ativos
Obras em  

andamento Total Total
Saldo no início do exercício
 Custo 135.974 8.030 225 2.641 609 147.479 147.470
 Depreciação acumulada (19.932) (987) (28) (206) – (21.153) (14.958)
Saldo líquido 116.042 7.043 197 2.435 609 126.326 132.512
 Adições – – – – 9.277 9.277 9
 Depreciação (5.844) (263) (8) (80) – (6.195) (6.195)
 Transferências – 9 – – (9) – –
Saldo no final do exercício 110.198 6.789 189 2.355 9.877 129.408 126.326
Custo 135.974 8.039 225 2.641 9.877 156.756 147.479
Depreciação acumulada (25.776) (1.250) (36) (286) – (27.348) (21.153)
Saldo no final do exercício 110.198 6.789 189 2.355 9.877 129.408 126.326
Taxas médias anuais de depreciação - % 4 3 3 3 –
8. Empréstimos e financiamentos: Política contábil: São reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e 
subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer dife-
rença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor 
total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período 
em que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando-se 
da taxa de juros efetiva. 
(a) Composição: Encargos  

anuais médios
Circulante Não circulante Total

Modalidade 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Moeda nacional
 BNDES TJLP + 2,80% 3.369 3.246 61.900 65.027 65.269 68.273

3.369 3.246 61.900 65.027 65.269 68.273
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. TJLP - 
Taxa de Juros de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional. 
(b) Perfil de vencimento:
Moda-
 lidade 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

A partir  
de 2030 Total

Moeda 
 nacional
 BNDES 3.369 3.801 4.139 4.476 4.813 5.825 7.399 8.082 23.365 65.269

3.369 3.801 4.139 4.476 4.813 5.825 7.399 8.082 23.365 65.269
5,2% 5,8% 6,3% 6,9% 7,4% 8,9% 11,3% 12,4% 35,8% 100,0%

(c) Movimentação:
2021 2020

Saldo no início do exercício 68.273 70.863
 Provisões de juros 5.322 5.641
 Apropriações dos custos de captações 421 420
 Juros pagos (5.311) (5.665)
 Liquidações (3.436) (2.986)
Saldo no final do exercício 65.269 68.273
(d) Garantias:
Modalidade Garantias
BNDES Garantia Votorantim S.A.(1) e Ventos de Santo Estevão Holding 

S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e ações; Cessão fidu-
ciária de direitos creditórios e direitos emergentes das autori-
zações.

Repasse
 BNDES

Garantia VTRM Energia Participações S.A. e Ventos de Santo-
Estevão Holding S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e 
ações; Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos emer-
gentes das autorizações.

(1) Garantias serão liberadas após o cumprimento de determinadas obriga-
ções previstas nos contratos de financiamentos. 
10. Provisão de ressarcimento: Política contábil; A conta de provisão de 
ressarcimento - CCEE reflete os efeitos sobre a geração de energia fora dos 
limites de tolerância estabelecidos (energia efetivamente gerada e a energia 
contratada). Tais variações fora dos limites implicam no registro por estimati-
va de ativos ou passivos contratuais e são reconhecidos no resultado como 
ajuste positivo ou negativo da receita, na rubrica “Receita bruta de venda de 
energia - ACR”. A Administração da Companhia entende que a análise do 
atendimento a estes limites é uma estimativa significativa. (a) Ressarcimen-
to anual: Contratos LER: Caso a energia fornecida no ano, seja inferior a 
90% da energia contratada anualmente, o valor do ressarcimento total inclui-
rá a) O valor do ressarcimento equivalente a aplicação do preço contratual 
vigente no momento da apuração sobre o montante em MWh que for inferior 
aos 90%, b) E uma penalidade, equivalente a aplicação de 15% do preço 
contratual vigente sobre o montante em MWh que for inferior aos 90%. Caso 
a energia fornecida seja superior a 130% da energia contratada, a Compa-
nhia receberá o valor equivalente a 70% do preço contratual vigente sobre o 
montante em MWh. Em ambos os casos, o acerto financeiro ocorre em 12 
parcelas mensais a partir do segundo mês do próximo ciclo anual, mediante 

liquidação das faturas mensais emitidas pela Companhia à CCEE. (b) Res-
sarcimento quadrienal: Contratos LER: Caso a energia fornecida seja infe-
rior a 100% da energia contratada no final de cada quadriênio, o valor do 
ressarcimento total incluirá a) O valor do ressarcimento equivalente a aplica-
ção do preço contratual vigente sobre o montante em MWh que for inferior 
aos 100% e superior a 90% do montante contratado, b) E uma penalidade, 
equivalente a aplicação de 6% do preço contratual vigente aplicado sobre o 
montante em MWh que for inferior aos 100% e superior a 90% do montante 
contratado, dado que o ressarcimento anual captura os desvios inferiores a 
90%. Caso a energia fornecida seja superior a 100% da energia contratada, 
a Companhia receberá o valor equivalente a aplicação do PLD - preço de li-
quidação das diferenças sobre o montante em MWh, ou pode carregar o 
saldo para o próximo quadriênio, ou vender para um outro vendedor do mes-
mo leilão. O acerto financeiro para energia fornecida abaixo dos limites ocor-
re em 12 parcelas mensais e o acerto financeiro para energia gerada acima 
dos limites ocorre em 24 parcelas mensais, ambos a partir do mês de novem-
bro do último ano contratual de cada ciclo quadrienal, mediante liquidação 
das faturas mensais emitidas pela Companhia à CCEE. 
(c) Composição e movimentação:

Anual Quadrienal 2021
Saldo no início do exercício 9.909 2.800 12.709
 Adições (i) 12.351 2.953 15.304
Saldo no final do exercício 22.260 5.753 28.013
 Circulante (i) 22.260 2.994 25.254
 Não Circulante – 2.759 2.759

22.260 5.753 28.013
Anual Quadrienal 2020

Saldo no início do exercício 2.474 2.630 5.104
 Adições 7.435 170 7.605
Saldo no final do exercício 9.909 2.800 12.709
 Circulante 9.909 – 9.909
 Não Circulante – 2.800 2.800

9.909 2.800 12.709
(i) O aumento das adições, quando comparado ao mesmo período do ano 
anterior refere-se substancialmente ao incidente do Trafo mencionado na 
nota 1.1.2 (a). A ANEEL emitiu o Despacho nº 2.303/2019 determinando  

à CCEE que proceda à suspensão dos ressarcimentos estabelecidos na 
Contratação de Energia Elétrica no Ambiente Regulado, referentes ao ano 
contratual apurado a partir de agosto de 2019, até a decisão final sobre o 
resultado da instauração da Audiência Pública nº 034/2019 que visa regular  
os procedimentos e critérios para apuração da restrição de operação por 
constrained-off de usinas eólicas. 11. Provisões: Política contábil: (a) Obri-
gações com desmobilização de ativos: Em consonância com o CPC 27 - 
Ativo imobilizado, a mensuração das obrigações para desmobilização de 
ativos envolve julgamento sobre diversas premissas. Sob o ponto de vista 
ambiental, refere-se às obrigações futuras de restaurar/recuperar o meio am-
biente, para as condições ecologicamente similares às existentes, antes do 
início do projeto ou atividade ou de fazer medidas compensatórias, acorda-
das com os órgãos competentes, em virtude da impossibilidade do retorno a 
essas condições preexistentes. Essas obrigações surgem a partir do início da 
degradação ambiental da área ocupada, objeto da operação ou a partir de 
compromissos formais assumidos com o órgão ambiental, cuja degradação 
precisa ser compensada. A desmontagem e retirada da operação de um ativo 
ocorre quando ele for permanentemente desativado, por meio de sua parali-
sação, venda ou alienação. As obrigações consistem principalmente de cus-
tos associados com o encerramento das atividades do parque eólico. O custo 
de desmobilização de ativos, equivalente ao valor presente da obrigação 
(passivo), é capitalizado como parte do valor contábil do ativo, que é depre-
ciado ao longo de sua vida útil. Estes passivos são registrados como provi-
sões. A Companhia reconhece uma obrigação segundo o valor justo para 
desmobilização de ativos no período em que elas ocorrerem, tendo como 
contrapartida o respectivo ativo imobilizado. Estas estimativas são revisadas 
anualmente pela Companhia.

2021 2020
Saldo no início do exercício 3.461 3.215
 Ajuste a valor presente 265 246
Saldo no final do exercício 3.726 3.461
(b) Provisões de natureza cível: São reconhecidas quando: (i) há obrigação 
presente legal ou não formalizada como resultado de eventos passados; (ii) é 
provável saída de recursos para liquidar a obrigação; e (iii) o valor pode ser 
estimado com segurança. Não são reconhecidas provisões em relação às 
perdas operacionais futuras. As provisões são mensuradas pelo valor presen-
te dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, a qual 
reflete as avaliações atuais do mercado do valor temporal do dinheiro e dos 
riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da 
passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira. Em 31 de de-
zembro de 2021, a Companhia possui apenas processos de natureza cível 
com prognóstico de perda possível no montante atualizado de R$ 16 (R$ 16 
em 31 de dezembro de 2020). 13. Receita: Política contábil: A receita é 
apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos 
descontos. A Companhia segue a estrutura conceitual do IFRS 15/CPC 47 
“Receita de contrato com cliente”, baseada no modelo de cinco passos: 
(i) identificação dos contratos com os clientes; (ii) identificação das obriga-
ções de desempenho previstas nos contratos; (iii) determinação do preço da 
transação; (iv) alocação do preço da transação à obrigação de desempenho 
previstas nos contratos e (v) reconhecimento da receita quando a obrigação 
de desempenho é atendida. O modelo de cinco etapas estabelece que a en-
tidade deve reconhecer receita para representar a transferência de bens ou 
serviços prometidos a clientes no valor que reflita a contraprestação que a 
entidade espera ter direito em troca desses bens ou serviços. Os contratos de 
venda de energia da Companhia são realizados nos ambientes livre e regula-
do de comercialização brasileira, sendo registrados integralmente na CCEE, 
agente responsável pela contabilização e liquidação de todo o sistema inte-
grado nacional (SIN). A medição contábil do volume de energia a ser faturado 
decorre do processamento da medição física, ajustada ao rateio das perdas 
informadas pela CCEE. O reconhecimento contábil da receita é resultante dos 
valores a serem faturados aos clientes de acordo com a metodologia e preços 
estabelecidos em cada contrato, ajustadas às quantidades de energia efetiva-
mente geradas, quando aplicável. Esses ajustes decorrem do mecanismo da 
CCEE que verifica a exposição líquida da Companhia (vendas, geração, com-
pras e consumo), denominado balanço energético. Venda de energia elétri-
ca: As operações de venda de energia realizadas pela Companhia são reco-
nhecidas contabilmente nas demonstrações financeiras pelo seu valor justo.

Nota 2021 2020
Receita bruta
ACR
 Leilão de Energia Reserva (LER) 26.802 21.104
 Provisão de ressarcimento 10 (c) (15.304) (7.605)

11.498 13.499
ACL
 Câmara de Comercialização
  de Energia Elétrica (CCEE) 284 4.127

284 4.127
 Venda de crédito de carbono 1.080 –
Total receita bruta 12.862 17.626
Deduções sobre a receita bruta
 Impostos sobre vendas (431) (383)
 Taxa de fiscalização dos serviços
  de energia elétrica - TFSEE (98) (91)

(529) (474)
Receita líquida 12.333 17.152
As receitas da Companhia provenientes da venda de energia elétrica são em 
sua totalidade em reais e dentro do mercado interno brasileiro. As receitas 
com a venda de crédito de carbono foram em sua totalidade em dólar, reali-
zadas para o mercado externo. 

14. Custos e despesas:
Custo da geração  

de energia
Despesas gerais  
e administrativas 2021

Custo da geração  
de energia

Despesas gerais  
e administrativas 2020

Depreciação e amortização (6.202) – (6.202) (6.182) (20) (6.202)
Serviços de operação e manutenção (O&M) (2.753) – (2.753) (1.976) – (1.976)
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST (1.320) – (1.320) (1.229) – (1.229)
Aluguéis e arrendamentos (441) – (441) (391) (2) (393)
Serviços de terceiros (337) (38) (375) (78) (254) (332)
Seguros (241) – (241) (60) (82) (142)
Impostos,taxas e contribuições (33) (10) (43) – (1) (1)
Custo de manutenção e de transmissão (23) – (23) (48) – (48)
Energia comprada (13) – (13) (13) – (13)
Outras despesas (15) (1) (16) (12) (6) (18)

(11.378) (49) (11.427) (9.989) (365) (10.354)

15. Resultado financeiro líquido: Política contábil: Receitas (despesas) 
financeiras: Compreendem os valores de juros sobre empréstimos e sobre 
aplicações financeiras, variação monetária e descontos diversos que são re-
conhecidos no resultado do exercício pelo regime de competência.

2021 2020
Receitas financeiras
 Rendimentos sobre aplicações financeiras 1.345 442
 Juros sobre ativos financeiros – 1

1.345 443

2021 2020
Despesas financeiras
 Juros sobre empréstimos e financiamentos (5.322) (5.641)
 Apropriações dos custos de captações (421) (421)
 Ajuste a valor presente de desmobilização de ativos (265) (246)
 Outras despesas financeiras (78) (20)

(6.086) (6.328)
(4.741) (5.885)

Diretoria

Frederico Ferreira Sarmento - Diretor Cesar Augusto Conservani - Diretor

Contador

Rafael Reva - CRC 053271/O-0 - CPF: 042.236.189-54

Declaração da auditoria

As demonstrações financeiras completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e o relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras completas estão disponíveis eletronicamente no endereço https://www.oestadoce.com.br/. O referido relatório do auditor independente 
sobre essas demonstrações financeiras foi emitido em 30 de março de 2022, sem modificações.



ECONOMIA

Ventos de Santo Estevão III Energias Renováveis S.A.
CNPJ: 15.674.836/0001-49

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio,  
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado. Fortaleza, 26 de abril de 2022 A Diretoria

Balanço patrimonial - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Ativo Nota 2021 2020
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 15.623 8.163
  Fundo de liquidez - conta reserva 514 563
  Contas a receber de clientes 3.049 3.850
  Tributos a recuperar 61 57
  Outros ativos 132 54

19.379 12.687
Não circulante
  Fundo de liquidez - conta reserva 4.410 4.022

4.410 4.022
  Imobilizado 7 118.009 124.244
  Intangível 20 27

118.029 124.271

  
Total do ativo 141.818 140.980

Passivo e patrimônio líquido Nota 2021 2020
 Circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 4.010 3.865
  Fornecedores 111 181
  Tributos a recolher 368 190
  Partes relacionadas 18 22
  Provisão de ressarcimento 10 25.036 4.365
  Outros passivos 188 198

29.731 8.821
 Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 74.273 77.997
  Provisão de ressarcimento 10 – 5.795
  Provisões 3.732 3.461

78.005 87.253
Total do passivo 107.736 96.074
Patrimônio líquido
 Capital social 53.843 55.206
 Prejuízos acumulados (19.761) (10.300)
Total do patrimônio líquido 34.082 44.906
Total do passivo e patrimônio líquido 141.818 140.980

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado  
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Receita líquida 13 9.182 13.793
Custo da geração de energia 14 (11.519) (10.262)
Lucro (prejuízo) bruto (2.337) 3.531
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 14 (50) (406)

(50) (406)
Lucro (prejuízo) operacional antes 
 do resultado financeiro (2.387) 3.125
Resultado financeiro líquido 15
Receitas financeiras 688 227
Despesas financeiras (7.105) (7.415)

(6.417) (7.188)
Prejuízo antes do imposto de renda 
 e da contribuição social (8.804) (4.063)
Imposto de renda e contribuição social
Correntes (657) (498)
Prejuízo do exercício (9.461) (4.561)

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado Abrangente  
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

2021 2020
 Prejuízo do exercício (9.461) (4.561)
Total do resultado abrangente do exercício (9.461) (4.561)

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota Capital social Prejuízos acumulados Patrimônio líquido
Em 1º de janeiro de 2020 56.290 (5.739) 50.551
  Prejuízo do exercício – (4.561) (4.561)
 Total resultado abrangente do exercício – (4.561) (4.561)
 Redução de capital (1.084) – (1.084)
 Contribuições e distribuições aos acionistas (1.084) (4.561) (5.645)
Em 31 de dezembro de 2020 55.206 (10.300) 44.906
Em 1º de janeiro de 2021 55.206 (10.300) 44.906
  Prejuízo do exercício – (9.461) (9.461)
 Total resultado abrangente do exercício – (9.461) (9.461)
  Redução de capital 1.1.1 (a) (1.363) – (1.363)
 Contribuições e distribuições aos acionistas (1.363) – (1.363)
Em 31 de dezembro de 2021 53.843 (19.761) 34.082

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda 
 e da contribuição social (8.804) (4.063)
 Ajustes de itens que não representam 
  alteração de caixa e equivalentes de caixa
 Depreciação e amortização 14 6.243 6.242
 Baixa de imobilizado
 Juros de empréstimos e financiamentos 8 (c) 6.287 6.663
 Apropriação dos custos de captações 8 (c) 479 479
 Ajuste a valor presente de 
  desmobilização de ativos 265 246
 Provisões 6 –
 Provisão de ressarcimento 10 14.876 6.309

19.352 15.876
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Contas a receber de clientes 801 498
 Partes relacionadas – 277
 Tributos a recuperar (4) –
 Demais créditos e outros ativos (79) 86
Acréscimo (decréscimo) em passivos
 Fornecedores (70) (296)
 Tributos a recolher (141) (104)
 Partes relacionadas (4) (330)
 Demais obrigações e outros passivos (10) (12)
Caixa proveniente das operações 19.845 15.995
 Juros pagos sobre empréstimos 8 (c) (6.274) (6.692)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (338) (547)
Caixa líquido proveniente das 
 atividades operacionais 13.233 8.756
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Investimento em conta reserva (339) (739)
 Aquisição de imobilizado 7 (a) – (8)
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimento (339) (747)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Liquidação de empréstimos e financiamentos 8 (c) (4.071) (3.543)
 Redução de capital 1.1.1 (a) (1.363) (1.084)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de financiamento (5.434) (4.627)
 Acréscimo em caixa e equivalentes de caixa 7.460 3.382
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício 8.163 4.781
Caixa e equivalentes de caixa 
 no fim do exercício 15.623 8.163

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Notas Explicativas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Considerações gerais: A Ventos de Santo Estevão III Energias Renová-
veis S.A. (“Companhia”), com sede em Maracanaú, estado do Ceará, tem 
como objetivo a geração e comercialização da energia produzida pela central 
geradora eólica denominada EOL Ventos de Santo Estevão III, bem como 
sua exploração e manutenção. A Companhia é produtora independente de 
energia elétrica, no estado do Piauí, pelo prazo de 35 anos contados a partir 
de setembro de 2014. A Companhia é controlada direta da holding Ventos de 
Santo Estevão Holding S.A. (“Ventos de Santo Estevão Holding”) e indireta da 
VTRM Energia Participações S.A. (“VTRM”). A Companhia possui outorga de 
geração de energia, na cidade de Araripina, estado do Pernambuco, através 
da Portaria MME nº 453/2014, emitida pelo Ministério de Minas e Energia - 
MME. Possui capacidade instalada de 29,9 MW e energia assegurada de 
124.392 MW/ano. As atividades são regulamentadas e fiscalizadas pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”). A energia produzida é ven-
dida, em sua maioria, por meio de contratos de longo prazo no ambiente de 
contratação regulado, obtidos em leilões promovidos ANEEL, com preços fi-
xos indexados à inflação. Os termos abaixo são utilizados ao longo destas 
demonstrações financeiras de forma abreviada: • ACR - Ambiente de Contra-
tação Regulada; • ACL - Ambiente de Contratação Livre; • CCEE - Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica; • LEN - Leilão de Energia Nova. 
1.1 Principais eventos ocorridos durante o exercício de 2021: 1.1.1 Prin-
cipais eventos societários: (a) Redução de capital: Em 15 de janeiro, em 
Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a redução de capital social, no 
montante de R$ 678, passando o capital social de R$55.206 (dividido em 
56.205.880 ações) para 54.528 (dividido em 54.527.353 ações). Em 13 de 
julho, em Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a redução de capital 
social, no montante de R$ 685, passando o capital social de R$ 54.528 (divi-
dido em 54.527.353 ações) para 53.843 (dividido em 53.842.620 ações). 
1.1.2 Outros eventos: (a) Incidente ocorrido na subestação coletora: Em 
12 de fevereiro de 2021, um novo incidente na subestação coletora que inter-
liga as empresas do complexo Ventos do Araripe III, provocou o desligamen-
to do transformador de força (trafo) remanescente dessa subestação. Este 
fato, causou a interrupção total do escoamento da geração de energia do 
complexo, visto que o outro transformador estava fora de operação em decor-
rência do sinistro ocorrido em junho de 2020. O parque retornou à operação 
comercial no dia 29 de abril, data final do conserto do transformador relativo 
à primeira ocorrência. Com relação à segunda ocorrência, a Administração 
da Companhia acionou o fabricante do transformador e as principais empre-
sas do setor para obtenção de parecer sobre a viabilidade de seu conserto 
ou necessidade de substituição, e, em razão de parecer favorável ao conser-
to, seguiu com o seu reparo, com prazo de conclusão previsto para abril de 
2022. A interrupção do escoamento da geração de energia do complexo foi 
refletida na provisão para ressarcimento anual que a Companhia apura men-
salmente em razão da efetiva geração de energia, com consequente redução 
na receita líquida, até que a situação seja normalizada. Esse impacto foi mi-
nimizado em razão de apólice de seguro que a Companhia possui para os 
principais riscos associados aos ativos, incluindo danos aos transformado-
res, com cobertura para danos materiais e lucros cessantes. Durante o se-
gundo e terceiro trimestres de 2021, a controladora indireta VTRM discutiu 
junto à seguradora as premissas envolvidas no cálculo da indenização para 
os sinistros e enviou seu pleito para avaliação. Em dezembro de 2021, após 
análise, a seguradora efetuou o pagamento para a controladora indireta 
VTRM, no valor de R$ 46 milhões. (b) Efeitos da pandemia provocada pelo 
novo Coronavírus (COVID-19): Em razão da pandemia declarada pela Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS), relacionada ao novo Coronavírus (CO-
VID-19) que vem afetando o Brasil e diversos países no mundo, trazendo 
riscos à saúde pública e impactos na economia mundial, a Companhia infor-
ma que, de acordo com um Plano Corporativo de Resposta a esta pandemia, 
vêm tomando as medidas preventivas e de mitigação dos riscos em linha com 
as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde nacionais e interna-
cionais, visando minimizar, ao máximo possível, eventuais impactos no que 
se refere à saúde e segurança dos seus colaboradores, familiares, parceiros 
e comunidades, e à continuidade das operações e do negócio. A Companhia 
está avaliando o assunto também junto aos seus clientes, fornecedores e 
demais credores e até o momento não foram identificados impactos materiais 
para os seus negócios. Neste cenário, a Companhia avaliou as seguintes 
estimativas nas demonstrações financeiras: (i) Perdas de crédito espera-
das decorrentes dos impactos da COVID-19: A Companhia avaliou a posi-
ção do seu contas a receber em 31 de dezembro de 2021 e não identificou 
créditos de difícil recuperação ou de liquidação duvidosa. Tal análise foi feita 
com base nas políticas contábeis da Companhia e na avaliação da situação 
financeiras dos credores no período findo em 31 de dezembro de 2021. (ii) 
Redução ao valor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis: A Com-
panhia avaliou os indicativos de desvalorização de ativos decorrentes da 
pandemia e concluiu que não há indicativos de mudança no valor recuperável 
de seus ativos imobilizados e intangíveis. (iii) Cumprimento de obrigações 
assumidas com clientes e fornecedores: A Companhia avaliou seus prin-
cipais contratos de fornecimento e suprimento, junto a clientes e fornecedo-
res, respectivamente, e concluiu que, apesar dos impactos causados pela 
pandemia, as obrigações contratuais foram cumpridas e, portanto, nesse 
momento não há evidências ou formalizações de insolvência ou falta de liqui-
dez dos contratos. (iv) Cumprimento de obrigações em contratos de dívi-
das - covenants: A Companhia avaliou os covenants contidos em seus con-
tratos de dívidas e em 31 de dezembro de 2021, e concluiu que a pandemia 
não impactou no atendimento das obrigações acordadas nos contratos de 
empréstimos e financiamentos. Por fim, até o presente momento, a Compa-
nhia informa que não houve impactos materiais em suas operações por con-
ta da COVID-19. 2. Apresentação das demonstrações financeiras e resu-
mo das práticas contábeis: 2.1 Base de apresentação: (a) Demonstrações 
financeiras: As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo 
apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, vigentes 
em 31 de dezembro de 2021, o que inclui os pronunciamentos emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e conforme as normas inter-
nacionais de Relatório Financeiro (International Financial Reporting Stan-
dards (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(“IASB”)) e interpretações “IFRIC”, e evidenciam todas as informações rele-
vantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais 
estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. A 
preparação das demonstrações financeiras considerou a base contábil de 

continuidade operacional, o custo histórico como base de valor, que no caso 
de certos ativos e passivos financeiros, foram ajustados para refletir a men-
suração ao valor justo. As demonstrações financeiras requerem o uso de 
certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por 
parte da Administração da Companhia no processo de aplicação de suas 
práticas contábeis. As áreas que requerem maior nível de julgamento e apre-
sentam maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e es-
timativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulga-
das na Nota 4. (b) Aprovação das demonstrações financeiras: A emissão 
destas demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria em 29 de mar-
ço de 2022. 2.2 Moeda funcional e de apresentação das demonstrações 
financeiras: A moeda funcional e de apresentação da Companhia é o Real 
(“R$”). 3. Novas normas, alterações e interpretações de normas emitidas 
pelo CPC e IASB: 3.1 Novas normas emitidas e emendas as normas 
contábeis adotadas pela Companhia: As seguintes alterações de normas 
emitidas pelo IASB foram adotadas pela primeira vez para o exercício inicia-
do em 1º de janeiro de 2021: (i) Classificação de passivos entre circulante e 
não circulante: alterações ao IAS 1/CPC 26 “Apresentação das Demonstra-
ções Contábeis”; (ii) Adoção inicial do IFRS em subsidiárias: alterações ao 
IFRS 1/CPC 37 “Adoção inicial das normas internacionais de contabilidade”; 
(iii) Custos de empréstimos no teste de desreconhecimento de passivos fi-
nanceiros: alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”; (iv) In-
centivos em arrendamentos: alterações ao IFRS 16/CPC 06 “Arrendamen-
tos”. (v) Custo no cumprimento de contratos onerosos: alterações ao IAS 37/
CPC 25 “Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes; (vi) Con-
cessões relacionadas a COVID-19: alterações ao IFRS 17 “Contratos de se-
guro”; (vii) Reforma das IBORs (Interbank Offered Rate): alterações ao IFRS 
9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”, IAS 39/CPC 38 “Instrumentos financei-
ros - reconhecimento e mensuração, IFRS 7/CPC 40 “Instrumentos financei-
ros: evidenciação”, IFRS 4/CPC 11 “Contratos de seguro” e IFRS 16/CPC 06 
“Arrendamentos”. A Companhia analisou as emendas às normas contábeis 
mencionadas acima e não identificou impactos em suas políticas operacio-
nais e contábeis. 3.2 Novas normas emitidas e emendas as normas con-
tábeis ainda não adotadas pela Companhia: As seguintes alterações de 
normas emitidas pelo IASB serão adotadas pela primeira vez em exercícios 
iniciados após 1º de janeiro de 2022: (i) Revisão de pronunciamentos técni-
cos pelo comitê de pronunciamentos contábeis, nº 19/2021 com alterações 
nos Pronunciamentos Técnicos: CPC 37 (R1)/IFRS 1 - Adoção Inicial das 
Normas Internacionais de Contabilidade, CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos 
Financeiros, CPC 29/IAS 41 - Ativo Biológico e Produto Agrícola, CPC 27/IAS 
16 - Ativo Imobilizado, CPC 25/IAS 37 - Provisões, Passivos Contingentes e 
Ativos Contingentes e CPC 15 (R1)/IFRS 3 - Combinação de Negócios, em 
decorrência das alterações anuais relativas ao ciclo de melhorias 2018-2020; 
Ativo Imobilizado - vendas antes do uso pretendido; Contrato Oneroso - cus-
tos de cumprimento de contrato; e Referências à Estrutura Conceitual. A en-
tidade deve aplicar essas alterações nos períodos anuais com início em, ou 
após, 1º de janeiro de 2022. A Companhia analisou as emendas às normas 
contábeis mencionadas acima e não identificou impactos em suas políticas 
operacionais e contábeis a serem adotados retrospectivamente ou no início 
do exercício de 2022. 4. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: 
Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futu-
ro. Por definição, as estimativas e julgamentos contábeis são continuamente 
avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluin-
do expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circuns-
tâncias. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. 
As estimativas contábeis raramente serão iguais aos respectivos resultados 
reais. As estimativas e premissas que apresentam risco significativo, 
com probabilidade de causar ajuste relevante nos valores contábeis de ativos 
e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas nas 
respectivas notas: 
Nota Estimativas e julgamentos significativos
6 Contas a receber
7 Imobilizado
10 Provisões de ressarcimento
11 Provisões
7.Imobilizado: Política contábil: É apresentado pelo custo histórico de aqui-
sição ou de construção, deduzido da depreciação acumulada. O custo histó-
rico também inclui os custos de financiamento relacionados à aquisição ou 
construção de ativos qualificáveis. Os custos subsequentes são incluídos no 
valor contábil do ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme apro-
priado, somente quando é provável que irão gerar benefícios econômicos 
futuros associados ao item e quando seu custo pode ser mensurado com 
segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Repa-
ros e manutenções são apropriados ao resultado durante o período em que 
são incorridos. O custo das principais reformas é acrescido ao valor contábil 
do ativo quando os benefícios econômicos futuros ultrapassam o padrão de 
desempenho inicialmente estimado para o ativo em questão. As reformas são 
depreciadas ao longo da vida útil econômica restante do ativo relacionado. 
Ganhos e perdas por alienações são determinados pela comparação do va-
lor da venda com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras (receitas) 
despesas operacionais, líquidas” na demonstração do resultado. A deprecia-
ção dos ativos imobilizados é calculada pelo método linear, considerando os 
custos e os valores residuais durante a vida útil econômica dos bens vincula-
dos à infraestrutura da concessão. As taxas de depreciações utilizadas pela 
Companhia são definidas pela ANEEL por meio da resolução normativa 
nº 674/2015 de 11 de agosto de 2015. A Companhia reconhece uma obriga-
ção segundo o valor justo para desmobilização de ativos no período em que 
elas ocorrerem, tendo como contrapartida o respectivo ativo imobilizado 
(Vide nota 11 - Provisões). Impairment do imobilizado: O valor contábil de 
um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável quando o valor 
contábil é maior do que o valor recuperável estimado, de acordo com os cri-
térios adotados pela Companhia para determinar o valor recuperável. Os 
ativos que estão sujeitos à depreciação são revisados para verificar a neces-
sidade de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias 
indiquem que o valor contábil pode não ser recuperável. A perda por impair-
ment é reconhecida pelo montante excedente entre o valor contábil do ativo 
e seu valor recuperável. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a 
Companhia não identificou a necessidade de provisões para impairment para 
os ativos imobilizados.

(a) Composição e movimentação: Máquinas e  
equipamentos

Edifícios e  
construções

Desmobilização  
de ativos

Obras em  
andamento

2021 2020
Aerogeradores Total Total

Saldo no início do exercício
 Custo 135.178 11.503 157 2.641 121 149.600 149.592
 Depreciação acumulada (23.698) (1.431) (20) (207) – (25.356) (19.121)
Saldo líquido 111.480 10.072 137 2.434 121 124.244 130.471
 Adições – – – – – – 8
 Depreciação (5.804) (347) (5) (79) – (6.235) (6.235)
 Saldo no final do exercício 105.676 9.725 132 2.355 121 118.009 124.244
 Custo 135.178 11.503 157 2.641 121 149.600 149.600
 Depreciação acumulada (29.502) (1.778) (25) (286) – (31.591) (25.356)
Saldo no final do exercício 105.676 9.725 132 2.355 121 118.009 124.244
Taxas médias anuais de depreciação - % 4 3 3 3

8. Empréstimos e financiamentos: Política contábil: São reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e 
subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer dife-
rença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor 
total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período 
em que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando-se 
da taxa de juros efetiva.

(a) Composição:
Encargos  

anuais médios

Circulante Não circulante Total

Modalidade 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Moeda nacional

 BNDES TJLP 2,80% 4.010 3.865 74.273 77.997 78.283 81.862

4.010 3.865 74.273 77.997 78.283 81.862
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. TJLP - 
Taxa de Juros de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional.
(b) Perfil de vencimento:
Modalidade 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 A partir de 2030 Total
Moeda nacional
 BNDES 4.010 4.517 4.913 5.309 5.705 6.894 8.744 9.735 28.456 78.283

4.010 4.517 4.913 5.309 5.705 6.894 8.744 9.735 28.456 78.283
5,1% 5,8% 6,3% 6,8% 7,3% 8,8% 11,2% 12,4% 36,3% 100,0%

(c) Movimentação:
2021 2020

Saldo no início do exercício 81.862 84.955
 Provisões de juros 6.287 6.663
 Apropriações dos custos de captações 479 479
 Juros pagos (6.274) (6.692)
 Liquidações (4.071) (3.543)
Saldo no final do exercício 78.283 81.862
(d) Garantias:
Modalidade Garantias

BNDES

Garantia Votorantim S.A.(1) e Ventos de Santo Estevão Holding 
S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e ações; Cessão 
fiduciária de direitos creditórios e direitos emergentes das 
autorizações.

Repasse 
 BNDES

Garantia VTRM Energia Participações S.A. e Ventos de Santo 
Estevão Holding S.A. Contas reservas; Penhor dos ativos 
e ações; Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos 
emergentes das autorizações.

(1) Garantias serão liberadas após o cumprimento de determinadas obriga-
ções previstas nos contratos de financiamentos.
10. Provisão de ressarcimento: Política contábil: A conta de provisão de res-
sarcimento - CCEE reflete os efeitos sobre a geração de energia fora dos limites 
de tolerância estabelecidos (energia efetivamente gerada e a energia contratada). 
Tais variações fora dos limites implicam no registro por estimativa de ativos ou 
passivos contratuais e são reconhecidos no resultado como ajuste positivo ou 
negativo da receita, na rubrica “Receita bruta de venda de energia - ACR”. A Ad-
ministração da Companhia entende que a análise do atendimento a estes limites 
é uma estimativa significativa. (a) Ressarcimento anual: Contratos LEN: Caso 
a energia fornecida no ano, seja inferior a 90% da energia contratada anualmente, 
o valor do ressarcimento será equivalente ao maior valor entre o preço contratual 
vigente, no ciclo base de apuração, e o PLD médio do mesmo período, aplicado 
sobre o montante em MWh que for inferior aos 90%. Tais acertos financeiros 
ocorrem em 12 parcelas mensais. Caso a energia fornecida seja superior à ener-
gia contratada, as faixas estarão compreendidas entre 130% e 100%, de acordo 
com o ano atual de apuração do ressarcimento quadrienal, sendo que os limites 
de tolerância são: 130% no primeiro ano, 120% no segundo ano, 110% no tercei-
ro ano ou 100% no quarto ano. Para esses casos, a Companhia receberá o valor 
equivalente a aplicação do PLD sobre o montante em MWh conforme limite de 
tolerância, em parcela única a partir do segundo mês do próximo ano contratual, 
mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela Companhia à CCEE. (b) 
Ressarcimento quadrienal: Contratos LEN: Caso a energia fornecida seja infe-
rior a 100% da energia contratada no final de cada quadriênio, o valor do ressar-
cimento será equivalente ao maior valor entre o preço contratual vigente no último 
ano do ciclo base de apuração acrescido de 6% e o PLD médio do quadriênio de 
apuração aplicado sobre o montante em MWh que for inferior aos 100% e supe-
rior a 90% do montante, dado que o ressarcimento anual captura os desvios infe-
riores a 90%. O acerto financeiro para energia fornecida abaixo dos limites ocorre 
em 12 parcelas mensais, a partir de fevereiro do ano subsequente ao último ano 
contratual de cada quadriênio, mediante liquidação das faturas mensais emitidas 
pela Companhia à CCEE. Não há acerto financeiro quadrienal para energia forne-
cida acima dos limites, uma vez que, nessa hipótese, os valores serão liquidados 
nos critérios enquadrados no ressarcimento anual. 
(c) Composição e movimentação: 2021

Anual Quadrienal Total
Saldo no início do exercício 4.365 5.795 10.160
 Adições (i) 11.916 2.960 14.876
Saldo no final do exercício 16.281 8.755 25.036
 Circulante 16.281 8.755 25.036

16.281 8.755 25.036
2020

Anual Quadrienal Total
Saldo no início do exercício 37 3.814 3.851
 Adições (i) 4.328 1.981 6.309
Saldo no final do exercício 4.365 5.795 10.160
 Circulante 4.365 – 4.365
 Não circulante – 5.795 5.795

4.365 5.795 10.160

(i) O aumento das adições, quando comparado ao mesmo período do ano 
anterior refere-se substancialmente ao incidente do Trafo mencionado na 
nota 1.1.2 (a). A ANEEL emitiu o Despacho nº 2.303/2019 determinando à 
CCEE que proceda à suspensão dos ressarcimentos estabelecidos na Con-
tratação de Energia Elétrica no Ambiente Regulado, referentes ao ano con-
tratual apurado a partir de agosto de 2019, até a decisão final sobre o resul-
tado da instauração da Audiência Pública nº 034/2019 que visa regular os 
procedimentos e critérios para apuração da restrição de operação por 
constrained-off de usinas eólicas. 13. Receita: Política contábil: A receita é 
apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos 
descontos. A Companhia segue a estrutura conceitual do IFRS 15/CPC 47 
“Receita de contrato com cliente”, baseada no modelo de cinco passos: (i) 
identificação dos contratos com os clientes; (ii) identificação das obrigações 
de desempenho previstas nos contratos; (iii) determinação do preço da tran-
sação; (iv) alocação do preço da transação à obrigação de desempenho pre-
vistas nos contratos e (v) reconhecimento da receita quando a obrigação de 
desempenho é atendida. O modelo de cinco etapas estabelece que a entida-
de deve reconhecer receita para representar a transferência de bens ou ser-
viços prometidos a clientes no valor que reflita a contraprestação que a enti-
dade espera ter direito em troca desses bens ou serviços. Os contratos de 
venda de energia da Companhia são realizados nos ambientes livre e regu-
lado de comercialização brasileira, sendo registrados integralmente na 
CCEE, agente responsável pela contabilização e liquidação de todo o Siste-
ma Interligado Nacional (SIN). A medição contábil do volume de energia a ser 
faturado decorre do processamento da medição física, ajustada ao rateio das 
perdas informadas pela CCEE. O reconhecimento contábil da receita é resul-
tante dos valores a serem faturados aos clientes de acordo com a metodolo-
gia e preços estabelecidos em cada contrato, ajustadas às quantidades de 
energia efetivamente geradas, quando aplicável. Esses ajustes decorrem do 
mecanismo da CCEE que verifica a exposição líquida da Companhia (ven-
das, geração, compras e consumo), denominado balanço energético. Venda 
de energia elétrica: As operações de venda de energia realizadas pela 
Companhia são reconhecidas contabilmente nas demonstrações financeiras 
pelo seu valor justo.

Nota 2021 2020
Receita bruta
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 20.519 22.020

 Provisão de ressarcimento 10 (14.876) (10.160)

5.642 11.860

ACL
 Partes relacionadas 9 1.123 662

 Câmara de Comercialização de 
  Energia Elétrica (CCEE) 2.000 1.886

3.123 2.548

Venda crédito de carbono 934 –

Total receita bruta 9.699 14.408

Deduções sobre a receita bruta
 Impostos sobre vendas (419) (524)

 Taxa de fiscalização dos serviços de 
  energia elétrica - TFSEE (98) (91)

(517) (615)

Receita líquida 9.182 13.793
As receitas da Companhia provenientes da venda de energia elétrica são em 
sua totalidade em reais e dentro do mercado interno brasileiro. As receitas 
com a venda de crédito de carbono foram em sua totalidade em dólar, reali-
zadas para o mercado externo.

14 .Custos e despesas: Custo da geração  
de energia

Despesas gerais  
e administrativas 2021

Custo da geração  
de energia

Despesas gerais  
e administrativas 2020

Depreciação e amortização (6.243) – (6.243) (6.222) (20) (6.242)
Serviços de operação e manutenção (O&M) (2.625) – (2.625) 2.179 – (2.179)
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST (1.152) – – (1.065) – (1.065)
Custo de manutenção (23) – (23) (49) – (49)
Aluguéis e arrendamentos (364) – (364) (307) (2) (309)
Custo com suprimento de energia (453) – (453) (252) – (252)
Serviços de terceiros (355) (40) (395) (106) (235) (341)
Seguros (241) – (241) (24) (118) (142)
Impostos,taxas e contribuições (47) (10) – (35) – (35)
Outras despesas (16) – (16) (23) (31) (54)

(11.519) (50) (10.360) (10.262) (406) (10.668)

15. Resultado financeiro líquido: Política contábil: Receitas (despesas) 
financeiras: Compreendem os valores de juros sobre empréstimos e sobre 
aplicações financeiras, variação monetária e descontos diversos que são re-
conhecidos no resultado do exercício pelo regime de competência.

2021 2020
Receitas financeiras
 Rendimentos sobre aplicações financeiras 688 226
 Outras receitas financeiras – 1

688 227

2021 2020
Despesas financeiras
 Juros sobre empréstimos e financiamentos (6.287) (6.663)
 Apropriações dos custos de captações (479) (479)
 Ajuste a valor presente de desmobilização de ativos (265) (246)
 Despesas de captação de empréstimos (29) –
 Outras despesas financeiras (45) (27)

(7.105) (7.415)
(6.417) (7.188)

Diretoria

Frederico Ferreira Sarmento - Diretor Cesar Augusto Conservani - Diretor

Contador

Rafael Reva - CRC 053271/O-0 - CPF: 042.236.189-54

Declaração da auditoria

As demonstrações financeiras completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e o relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras completas estão disponíveis eletronicamente no endereço https://www.oestadoce.com.br/. O referido relatório do auditor independente 
sobre essas demonstrações financeiras foi emitido em 30 de março de 2022, sem modificações.



Os dois brasileiros que su-
biram no ringue no primei-
ro dia do Grand Prix Ústi 
Nad Labem 2022, torneio de 
boxe disputado em Praga, na 
República Checa, venceram 
ontem (25). Keno Marley 

derrotou por unanimidade 
o representante do país sede 
Pavol Hrivnak. Fez 5 a 0 no 
confronto válido pelas quar-
tas de final da categoria até 
92 quilos. Já Ruan Jesus der-
rotou por 3 a 2 o alemão Ar-

gishi Ternteryan em duelo 
que também valia vaga em 
semifinal, mas da categoria 
até 51 quilos. Keno Marley, 
atual vice-campeão mundial 
na categoria até 86 quilos, 
enfrenta agora o ucraniano 

Vitalii Stalchenki por um lu-
gar na decisão do torneio de 
boxe. Ruan de Jesus pega Jake 
Dodd, representante do País 
de Gales, na semifinal dele. 
Os boxeadores europeus pre-
sentes na competição estão 

na última e mais importan-
te etapa de preparação para 
o campeonato europeu, que 
será realizado no próximo 
mês. Isso significa que os 
brasileiros estão encarando 
atletas em nível avançado 

de preparo físico e técnico. 
Luiz Oliveira (57kg), Wan-
derson de Oliveira (67kg), 
Isaias Filho (80kg), Ramon 
Batagello (92kg) e Abner 
Junior (+92kg) completam 
a seleção brasileira.

Atletismo. O catarinense Darlan Romani, campeão mundial indoor do arremesso do peso em Belgrado-2022, na Sérvia, 
título obtido no dia 19 de março, com a fantástica marca de 22,53 m, é o grande nome do Brasil no Torneio Internacional 
de Atletismo, nesta quarta-feira (27), e também no Grande Prêmio Internacional Brasil de Atletismo, no domingo (1/5).

Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 26 de abril de 2022   O ESTADO                      22

Boxe: brasileiros vencem na estreia de grand prix
Keno Marley e Ruan Jesus derrotam seus rivais na primeira do Grand Prix Ústi Nad Labem, na República Checa

ESPORTES

Ventos de São Virgílio 02 Energias Renováveis S.A.
CNPJ: 21.480.086/0001-77

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio,  
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado. Fortaleza, 26 de abril de 2022 A Diretoria

Balanço Patrimonial - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Ativo Nota 2021 2020
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 31.543 12.951
  Fundo de liquidez - conta reserva 514 563
  Contas a receber de clientes 3.561 8.524
  Tributos a recuperar 77 21
  Outros ativos 132 53

35.827 22.112
Não circulante
  Fundo de liquidez - conta reserva 4.184 3.816
  Tributos a recuperar – 169
  Outros ativos 6 7

4.190 3.992
  Imobilizado 7 118.066 124.273
  Intangível 20 27

118.086 124.300

  
Total do ativo 158.103 150.404

Passivo e patrimônio líquido Nota 2021 2020
 Circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 3.395 3.272
  Fornecedores 309 375
  Tributos a recolher 615 235
  Partes relacionadas 20 25
  Provisão de ressarcimento 10 26.361 3.280
  Dividendos a pagar 1.490 544
  Outros passivos 138 144

32.328 7.875
 Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 72.051 75.168
  Tributos a recolher 221 221
  Provisão de ressarcimento 10 – 5.472
  Provisões 3.729 3.461

76.001 84.322
Total do passivo 108.329 92.197
Patrimônio líquido
 Capital social 55.150 55.829
 Reserva legal – 747
 Reservas de lucros – 1.631
 Prejuízos acumulados (5.376) –
Total do patrimônio líquido 49.774 58.207
Total do passivo e patrimônio líquido 158.103 150.404

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de Dezembro 
(Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Receita líquida 13 12.264 20.391
Custo da geração de energia 14 (11.724) (10.286)
Lucro bruto 540 10.105
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 14 (46) (361)

(46) (361)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 494 9.744
Resultado financeiro líquido 15
Receitas financeiras 1.216 381
Despesas financeiras (6.822) (7.080)

(5.606) (6.699)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda
 e da contribuição social (5.112) 3.045
Imposto de renda e contribuição social
Correntes (1.011) (755)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (6.123) 2.290

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado Abrangente 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

2021 2020
 Lucro líquido (prejuízo) do exercício (6.123) 2.290
Total do resultado abrangente do exercício (6.123) 2.290

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda 
 e da contribuição social (5.112) 3.045
 Ajustes de itens que não representam
  alteração de caixa e equivalentes de caixa
 Depreciação e amortização 14 6.214 6.214
 Juros de empréstimos e financiamentos 8 (c) 6.064 6.392
 Apropriação dos custos de captações 8 (c) 422 420
 Ajuste a valor presente de
  desmobilização de ativos 265 246
 Provisões 3 –
 Provisão de ressarcimento 10 17.609 6.505

25.465 22.822
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Contas a receber de clientes 4.963 325
 Tributos a recuperar 113 15
 Partes relacionadas – 277
 Demais créditos e outros ativos (78) 35
Acréscimo (decréscimo) em passivos
 Fornecedores (66) (405)
 Tributos a recolher (103) (221)
 Partes relacionadas (5) (281)
 Demais obrigações e outros passivos (6) 75
Caixa proveniente das operações 30.283 22.642
 Juros pagos sobre empréstimos 8 (c) (6.050) (6.419)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (528) (775)
Caixa líquido proveniente das
 atividades operacionais 23.705 15.448
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Investimento em conta reserva (319) (100)
 Aquisição de imobilizado 7 (a) – (8)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimento (319) (108)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Liquidação de empréstimos e financiamentos 8 (c) (3.430) (3.015)
 Redução de capital 1.1.1 (b) (679) –
 Dividendos pagos 1.1.1 (a) (685) (8.217)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de financiamento (4.794) (11.232)
 Acréscimo em caixa e equivalentes de caixa 18.592 4.108
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 12.951 8.843
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 31.543 12.951

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Capital  
social

Reserva de lucros Lucros (prejuízos)  
acumulados

Patrimônio  
LíquidoNota Reserva legal Retenção

Em 1º de janeiro de 2020 55.829 632 1.763 – 58.224
  Lucro líquido do exercício – – – 2.290 2.290
 Total resultado abrangente do exercício – – – 2.290 2.290
  Dividendos adicionais deliberados – – (1.763) – (1.763)
Destinação do lucro líquido do exercício
  Constituição de reserva legal – 115 – (115) –
  Dividendos mínimos obrigatórios – – – (544) (544)
  Retenção de lucros – – 1.631 (1.631) –
 Contribuições e distribuições aos acionistas – 115 (132) (2.290) (2.307)
Em 31 de dezembro de 2020 55.829 747 1.631 – 58.207
Em 1º de janeiro de 2021 55.829 747 1.631 – 58.207
  Prejuízo do exercício – – – (6.123) (6.123)
 Total resultado abrangente do exercício – – – (6.123) (6.123)
  Dividendos adicionais deliberados 1.1.1 (a) – – (1.631) – (1.631)
  Absorção de prejuízo – (747) – 747 –
  Redução de capital 1.1.1 (b) (679) – – – (679)
 Contribuições e distribuições aos acionistas (679) (747) (1.631) 747 (2.310)
Em 31 de dezembro de 2021 55.150 – – (5.376) 49.774

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

1. Considerações gerais: A Ventos de São Virgílio 02 Energias Renováveis 
S.A. (“Companhia”), com sede em Maracanaú, estado do Ceará, tem como 
objetivo a geração e comercialização da energia produzida pela central gera-
dora eólica denominada EOL Ventos de São Virgílio 02, bem como sua explo-
ração e manutenção. A Companhia é produtora independente de energia 
elétrica, no estado do Piauí, pelo prazo de 35 anos contados a partir de 
agosto de 2015. A Companhia é controlada direta da holding Ventos de San-
to Estevão Holding S.A. (“Ventos de Santo Estevão Holding”) e indireta da 
VTRM Energia Participações S.A. (“VTRM”). A Companhia possui outorga de 
geração de energia, na cidade de Simões, estado do Piauí, através da Porta-
ria MME nº 427/2014, emitida pelo Ministério de Minas e Energia - MME. 
Possui capacidade instalada de 18,4 MW e energia assegurada de 82.344 
MW/ano e compõe o complexo eólico Ventos do Araripe III. As atividades são 
regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
(“ANEEL”). A energia produzida é vendida, em sua maioria, por meio de con-
tratos de longo prazo no ambiente de contratação regulado, obtidos em lei-
lões promovidos ANEEL, com preços fixos indexados à inflação. Os termos 
abaixo são utilizados ao longo destas demonstrações financeiras de forma 
abreviada: • ACR - Ambiente de Contratação Regulada; • ACL - Ambiente de 
Contratação Livre; • CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica; 
• LEN - Leilão de Energia Nova. 1.1 Principais eventos ocorridos durante 
o exercício de 2020: 1.1.1 Principais eventos societários: (a) Dividendos 
pagos e deliberados: Em abril de 2021, a Companhia deliberou a distribui-
ção de dividendos adicionais, no valor de R$ 1.631, à conta reservas de lu-
cros, verificada no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020. Em ja-
neiro e julho de 2021, a Companhia pagou dividendos para sua controladora 
Ventos de Santo Estevão Holding, no montante de R$ 685, referente aos di-
videndos deliberados de exercícios anteriores. (b) Redução de capital: Em 
14 de janeiro de 2021, em Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a 
redução de capital social, no montante de R$ 679, passando o capital social 
de R$ 55.829 (dividido em 55.829.000 ações) para R$ 55.150 (dividido em 
55.150.263 ações). 1.1.2 Outros eventos: (a) Incidente ocorrido na subes-
tação coletora: Em 12 de fevereiro de 2021, um novo incidente na subesta-
ção coletora que interliga as empresas do complexo Ventos do Araripe III, 
provocou o desligamento do transformador de força (trafo) remanescente 
dessa subestação. Este fato, causou a interrupção total do escoamento da 
geração de energia do complexo, visto que o outro transformador estava fora 
de operação em decorrência do sinistro ocorrido em junho de 2020. O parque 
retornou à operação comercial no dia 29 de abril, data final do conserto do 
transformador relativo à primeira ocorrência. Com relação à segunda ocor-
rência, a Administração da Companhia acionou o fabricante do transformador 
e as principais empresas do setor para obtenção de parecer sobre a viabili-
dade de seu conserto ou necessidade de substituição, e, em razão de pare-
cer favorável ao conserto, seguiu com o seu reparo, com prazo de conclusão 
previsto para abril de 2022. A interrupção do escoamento da geração de 
energia do complexo foi refletida na provisão para ressarcimento anual que a 
Companhia apura mensalmente em razão da efetiva geração de energia, 
com consequente redução na receita líquida, até que a situação seja norma-
lizada. Esse impacto foi minimizado em razão de apólice de seguro que a 
Companhia possui para os principais riscos associados aos ativos, incluindo 
danos aos transformadores, com cobertura para danos materiais e lucros 
cessantes. Durante o segundo e terceiro trimestres de 2021, a controladora 
indireta VTRM discutiu junto à seguradora as premissas envolvidas no cálcu-
lo da indenização para os sinistros e enviou seu pleito para avaliação. Em 
dezembro de 2021, após análise, a seguradora efetuou o pagamento para a 
controladora indireta VTRM, no valor de R$ 46 milhões. (b) Efeitos da pan-
demia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19): Em razão da pande-
mia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), relacionada ao 
novo Coronavírus (COVID-19) que vem afetando o Brasil e diversos países 
no mundo, trazendo riscos à saúde pública e impactos na economia mundial, 
a Companhia informa que, de acordo com um Plano Corporativo de Respos-
ta a esta pandemia, vêm tomando as medidas preventivas e de mitigação dos 
riscos em linha com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde 
nacionais e internacionais, visando minimizar, ao máximo possível, eventuais 
impactos no que se refere à saúde e segurança dos seus colaboradores, fa-
miliares, parceiros e comunidades, e à continuidade das operações e do ne-
gócio. A Companhia está avaliando o assunto também junto aos seus clien-
tes, fornecedores e demais credores e até o momento não foram identificados 
impactos materiais para os seus negócios. Neste cenário, a Companhia ava-
liou as seguintes estimativas nas demonstrações financeiras: (i) Perdas de 
crédito esperadas decorrentes dos impactos da COVID-19: A Companhia 
avaliou a posição do seu contas a receber em 31 de dezembro de 2020 e não 
identificou créditos de difícil recuperação ou de liquidação duvidosa. Tal aná-
lise foi feita com base nas políticas contábeis da Companhia e na avaliação 
da situação financeira dos credores. (ii) Redução ao valor recuperável de 
ativos tangíveis e intangíveis: A Companhia avaliou os indicativos de  
desvalorização de ativos decorrentes da pandemia e concluiu que não há 
indicativos de mudança no valor recuperável de seus ativos imobilizados e 
intangíveis. (iii) Cumprimento de obrigações assumidas com clientes e 
fornecedores: A Companhia avaliou seus principais contratos de forneci-
mento e suprimento, junto a clientes e fornecedores, respectivamente, e con-
cluiu que, apesar dos impactos causados pela pandemia, as obrigações 
contratuais foram cumpridas e, portanto, nesse momento não há evidências 
ou formalizações de insolvência ou falta de liquidez dos contratos. (iv) Cum-
primento de obrigações em contratos de dívidas - covenants: A Compa-
nhia avaliou os covenants contidos em seus contratos de dívidas e em 31 de 
dezembro de 2021, e concluiu que a pandemia não impactou no atendimento 
das obrigações acordadas nos contratos de empréstimos e financiamentos. 
Por fim, até o presente momento, a Companhia informa que não houve im-
pactos materiais em suas operações por conta da COVID-19. 
2. Apresentação das demonstrações financeiras e resumo das práticas 
contábeis: 2.1 Base de apresentação: (a) Demonstrações financeiras: 
As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresenta-
das conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, vigentes em 31 de 
dezembro de 2021, o que inclui os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e conforme as normas internacionais 
de Relatório Financeiro (International Financial Reporting Standards (“IFRS”) 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”)) e interpre-
tações “IFRIC”, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com 
as utilizadas pela Administração na sua gestão. A preparação das demons-
trações financeiras considerou a base contábil de continuidade operacional, 
o custo histórico como base de valor, que no caso de certos ativos e passivos 
financeiros, foram ajustados para refletir a mensuração ao valor justo. As de-
monstrações financeiras requerem o uso de certas estimativas contábeis 

Ativos Contingentes e CPC 15 (R1)/IFRS 3 - Combinação de Negócios, em 
decorrência das alterações anuais relativas ao ciclo de melhorias 2018-2020; 
Ativo Imobilizado - vendas antes do uso pretendido; Contrato Oneroso - cus-
tos de cumprimento de contrato; e Referências à Estrutura Conceitual. A en-
tidade deve aplicar essas alterações nos períodos anuais com início em, ou 
após, 1º de janeiro de 2022. A Companhia analisou as emendas às normas 
contábeis mencionadas acima e não identificou impactos em suas políticas 
operacionais e contábeis a serem adotados retrospectivamente ou no início 
do exercício de 2022. 
4. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: Com base em premissas, 
a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estima-
tivas e julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na 
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. As revisões das esti-
mativas são reconhecidas prospectivamente. As estimativas contábeis rara-
mente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premis-
sas que apresentam risco significativo, com probabilidade de causar ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício 
social, estão contempladas nas respectivas notas: 
Nota Estimativas e julgamentos significativos
6 Contas a receber
7 Imobilizado
10 Provisão de ressarcimento
11 Provisões
7. Imobilizado: Política contábil: É apresentado pelo custo histórico de 
aquisição ou de construção, deduzido da depreciação acumulada. O custo 
histórico também inclui os custos de financiamento relacionados à aquisição 
ou construção de ativos qualificáveis. Os custos subsequentes são incluídos 
no valor contábil do ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando é provável que irão gerar benefícios econômi-
cos futuros associados ao item e quando seu custo pode ser mensurado com 
segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Repa-
ros e manutenções são apropriados ao resultado durante o período em que 
são incorridos. O custo das principais reformas é acrescido ao valor contábil 
do ativo quando os benefícios econômicos futuros ultrapassam o padrão de 
desempenho inicialmente estimado para o ativo em questão. As reformas são 
depreciadas ao longo da vida útil econômica restante do ativo relacionado. 
Ganhos e perdas por alienações são determinados pela comparação do va-
lor da venda com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras (receitas) 
despesas operacionais, líquidas” na demonstração do resultado. A deprecia-
ção dos ativos imobilizados é calculada pelo método linear, considerando os 
custos e os valores residuais durante a vida útil econômica dos bens vincula-
dos à infraestrutura da concessão. As taxas de depreciações utilizadas pela 
Companhia são definidas pela ANEEL por meio da resolução normativa nº 
674/2015 de 11 de agosto de 2015. A Companhia reconhece uma obrigação 
segundo o valor justo para desmobilização de ativos no período em que elas 
ocorrerem, tendo como contrapartida o respectivo ativo imobilizado (Vide 
nota 11 - Provisões). Impairment do imobilizado: O valor contábil de um 
ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável quando o valor 
contábil é maior do que o valor recuperável estimado, de acordo com os cri-
térios adotados pela Companhia para determinar o valor recuperável. Os 
ativos que estão sujeitos à depreciação são revisados para verificar a neces-
sidade de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias 
indiquem que o valor contábil pode não ser recuperável. A perda por impair-
ment é reconhecida pelo montante excedente entre o valor contábil do ativo 
e seu valor recuperável. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a 
Companhia não identificou a necessidade de provisões para impairment para 
os ativos imobilizados. 

a partir de fevereiro do ano subsequente ao último ano contratual de cada 
quadriênio, mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela Compa-
nhia à CCEE. Não há acerto financeiro quadrienal para energia fornecida 
acima dos limites, uma vez que, nessa hipótese, os valores serão liquidados 
nos critérios enquadrados no ressarcimento anual. 
(c) Composição e movimentação:

Anual Quadrienal 2021
Saldo no início do exercício 3.280 5.472 8.752
 Adições (i) 13.927 3.682 17.609

13.927 3.682 17.609
Saldo no final do exercício 17.207 9.154 26.361
 Circulante (i) 17.207 9.154 26.361

17.207 9.154 26.361
Anual Quadrienal 2020

Saldo no início do exercício – 2.247 2.247
 Adições 3.280 3.225 6.505

3.280 3.225 6.505
Saldo no final do exercício 3.280 5.472 8.752
 Circulante 3.280 – 3.280
 Não Circulante – 5.472 5.472

3.280 5.472 8.752
(i) O aumento das adições, quando comparado ao mesmo período do ano 
anterior refere-se substancialmente ao incidente do Trafo mencionado na 
nota 1.1.2 (a). A ANEEL emitiu o Despacho nº 2.303/2019 determinando à 
CCEE que proceda à suspensão dos ressarcimentos estabelecidos na Con-
tratação de Energia Elétrica no Ambiente Regulado, referentes ao ano con-
tratual apurado a partir de agosto de 2019, até a decisão final sobre o resul-
tado da instauração da Audiência Pública nº 034/2019 que visa regular os 
procedimentos e critérios para apuração da restrição de operação por cons-
trained-off de usinas eólicas. 13. Receita: Política contábil: A receita é apre-
sentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos des-
contos. A Companhia segue a estrutura conceitual do IFRS 15/CPC 47 
“Receita de contrato com cliente”, baseada no modelo de cinco passos: (i) 
identificação dos contratos com os clientes; (ii) identificação das obrigações 
de desempenho previstas nos contratos; (iii) determinação do preço da tran-
sação; (iv) alocação do preço da transação à obrigação de desempenho pre-
vistas nos contratos e (v) reconhecimento da receita quando a obrigação de 
desempenho é atendida. O modelo de cinco etapas estabelece que a entida-
de deve reconhecer receita para representar a transferência de bens ou ser-
viços prometidos a clientes no valor que reflita a contraprestação que a enti-
dade espera ter direito em troca desses bens ou serviços. Os contratos de 
venda de energia da Companhia são realizados nos ambientes livre e regu-
lado de comercialização brasileira, sendo registrados integralmente na 
CCEE, agente responsável pela contabilização e liquidação de todo o Siste-
ma Interligado Nacional (SIN). A medição contábil do volume de energia a ser 
faturado decorre do processamento da medição física, ajustada ao rateio das 
perdas informadas pela CCEE. O reconhecimento contábil da receita é resul-
tante dos valores a serem faturados aos clientes de acordo com a metodolo-
gia e preços estabelecidos em cada contrato, ajustadas às quantidades de 
energia efetivamente geradas, quando aplicável. Esses ajustes decorrem do 
mecanismo da CCEE que verifica a exposição líquida da Companhia (ven-
das, geração, compras e consumo), denominado balanço energético. Venda 
de energia elétrica: As operações de venda de energia realizadas pela 
Companhia são reconhecidas contabilmente nas demonstrações financeiras 
pelo seu valor justo.

Nota 2021 2020
Receita bruta
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 26.988 20.653
 Provisão de ressarcimento 10 (c) (17.609) (6.505)

9.379 14.148
ACL
 Partes relacionadas 865 548
 Câmara de Comercialização de
  Energia Elétrica (CCEE) 1.550 6.484

2.415 7.032
Venda crédito de carbono 1.158 –
Total receita bruta 12.952 21.180
Deduções sobre a receita bruta
 Impostos sobre vendas (590) (698)
 Taxa de fiscalização dos serviços
  de energia elétrica - TFSEE (98) (91)

(688) (789)
Receita líquida 12.264 20.391
As receitas da Companhia provenientes da venda de energia elétrica são em 
sua totalidade em reais e dentro do mercado interno brasileiro. As receitas 
com a venda de crédito de carbono foram em sua totalidade em dólar, reali-
zadas para o mercado externo.

Notas Explicativas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da 
Companhia no processo de aplicação de suas práticas contábeis. As áreas 
que requerem maior nível de julgamento e apresentam maior complexidade, 
bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para 
as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 4. (b) Aprovação 
das demonstrações financeiras: A emissão destas demonstrações finan-
ceiras foi aprovada pela Diretoria em 29 de março de 2022. 2.2 Moeda fun-
cional e de apresentação das demonstrações financeiras: A moeda fun-
cional e de apresentação da Companhia é o Real (“R$”). 
3 Novas normas, alterações e interpretações de normas emitidas pelo 
CPC e IASB: 3.1 Novas normas emitidas e emendas às normas contá-
beis adotadas pela Companhia: As seguintes alterações de normas emiti-
das pelo IASB foram adotadas pela primeira vez para o exercício iniciado em 
1º de janeiro de 2021: (i) Classificação de passivos entre circulante e não 
circulante: alterações ao IAS 1/CPC 26 “Apresentação das Demonstrações 
Contábeis”; (ii) Adoção inicial do IFRS em subsidiárias: alterações ao IFRS 1/
CPC 37 “Adoção inicial das normas internacionais de contabilidade”; (iii) 
Custos de empréstimos no teste de desreconhecimento de passivos financei-
ros: alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”; (iv) Incentivos 
em arrendamentos: alterações ao IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos” (v) Cus-
to no cumprimento de contratos onerosos: alterações ao IAS 37/CPC 25 “Pro-
visões, passivos contingentes e ativos contingentes; (vi) Concessões relacio-
nadas à COVID-19: alterações ao IFRS 17 “Contratos de seguro”; (vii) 
Reforma das IBORs (Interbank Offered Rate): alterações ao IFRS 9/CPC 48 
“Instrumentos financeiros”, IAS 39/CPC 38 “Instrumentos financeiros - reco-
nhecimento e mensuração, IFRS 7/CPC 40 “Instrumentos financeiros: evi-
denciação”, IFRS 4/CPC 11 “Contratos de seguro” e IFRS 16/CPC 06 “Arren-
damentos”. A Companhia analisou as emendas às normas contábeis 
mencionadas acima e não identificou impactos em suas políticas operacio-
nais e contábeis. 3.2 Novas normas emitidas e emendas às normas con-
tábeis ainda não adotadas pela Companhia: As seguintes alterações de 
normas emitidas pelo IASB serão adotadas pela primeira vez em exercícios 
iniciados após 1º de janeiro de 2022: (i) Revisão de pronunciamentos técni-
cos pelo comitê de pronunciamentos contábeis, nº 19/2021 com alterações 
nos Pronunciamentos Técnicos: CPC 37 (R1)/IFRS 1 - Adoção Inicial das 
Normas Internacionais de Contabilidade, CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Fi-
nanceiros, CPC 29/IAS 41 - Ativo Biológico e Produto Agrícola, CPC 27/IAS 
16 - Ativo Imobilizado, CPC 25/IAS 37 - Provisões, Passivos Contingentes e 

(a) Composição e movimentação:
2021 2020

Aerogeradores
Máquinas e  

Equipamentos
Edifícios e  

construções
Desmobilização  

de ativos
Obras em  

andamento Total Total
Saldo no início do exercício
 Custo 136.437 8.227 157 2.641 994 148.456 148.448
 Depreciação acumulada (22.923) (1.034) (19) (207) – (24.183) (17.976)
Saldo líquido 113.514 7.193 138 2.434 994 124.273 130.472
 Adições – – – – – – 8
 Depreciação (5.863) (259) (5) (80) – (6.207) (6.207)
 Transferências – 9 – – (9) – –
Saldo no final do exercício 107.651 6.943 133 2.354 985 118.066 124.273
Custo 136.437 8.236 157 2.641 985 148.456 148.456
Depreciação acumulada (28.786) (1.293) (24) (287) – (30.390) (24.183)
Saldo no final do exercício 107.651 6.943 133 2.354 985 118.066 124.273
Taxas médias anuais de depreciação - % 6 4 3 3

8. Empréstimos e financiamentos: Política contábil: São reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e 
subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer dife-
rença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor 
total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período 
em que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando-se 
da taxa de juros efetiva. (a) Composição:

Encargos  
anuais médios

Circulante Não circulante Total
Modalidade 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Moeda nacional
 BNDES TJLP + 2,80% 3.395 3.272 72.051 75.168 75.446 78.440

3.395 3.272 72.051 75.168 75.446 78.440
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. TJLP - 
Taxa de Juros de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional.  
(b) Perfil de vencimento:

Modalidade 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
A partir  
de 2029 Total

Moeda nacional
 Debêntures 3.395 3.735 4.046 4.357 4.668 5.601 7.052 42.592 75.446

3.395 3.735 4.046 4.357 4.668 5.601 7.052 42.592 75.446
4,5% 5,0% 5,4% 5,8% 6,2% 7,4% 9,3% 56,5% 100%

(c) Movimentação:
2021 2020

Saldo no início do exercício 78.440 81.062
 Provisões de juros 6.064 6.392
 Apropriações dos custos de captações 422 420
 Juros pagos (6.050) (6.419)
 Liquidações (3.430) (3.015)
Saldo no final do exercício 75.446 78.440
(d) Garantias:
Modalidade Garantias
BNDES Garantia Votorantim S.A.(1) e Ventos de Santo Estevão  

Holding S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e ações; 
Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos emergentes 
das autorizações.

Repasse
 BNDES

Garantia VTRM Energia Participações S.A. e Santo Estevão  
Holding S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e ações; 
Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos emergentes 
das autorizações.

(1) Garantias serão liberadas após o cumprimento de determinadas obriga-
ções previstas nos contratos. 
10. Provisão de ressarcimento: Política contábil: A conta de provisão de 
ressarcimento - CCEE reflete os efeitos sobre a geração de energia fora dos 
limites de tolerância estabelecidos (energia efetivamente gerada e a energia 
contratada). Tais variações fora dos limites implicam no registro por estimati-
va de ativos ou passivos contratuais e são reconhecidos no resultado como 
ajuste positivo ou negativo da receita, na rubrica “Receita bruta de venda de 
energia - ACR”. A Administração da Companhia entende que a análise do 
atendimento a estes limites é uma estimativa significativa. (a) Ressarcimen-
to anual: Contratos LEN: Caso a energia fornecida no ano, seja inferior a 

90% da energia contratada anualmente, o valor do ressarcimento será equi-
valente ao maior valor entre o preço contratual vigente, no ciclo base de 
apuração, e o PLD médio do mesmo período, aplicado sobre o montante em 
MWh que for inferior aos 90%. Tais acertos financeiros ocorrem em 12 parce-
las mensais. Caso a energia fornecida seja superior à energia contratada, as 
faixas estarão compreendidas entre 130% e 100%, de acordo com o ano 
atual de apuração do ressarcimento quadrienal, sendo que os limites de tole-
rância são: 130% no primeiro ano, 120% no segundo ano, 110% no terceiro 
ano ou 100% no quarto ano. Para esses casos, a Companhia receberá o va-
lor equivalente a aplicação do PLD sobre o montante em MWh conforme limi-
te de tolerância, em parcela única a partir do segundo mês do próximo ano 
contratual, mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela Compa-
nhia à CCEE. (b) Ressarcimento quadrienal: Contratos LEN: Caso a ener-
gia fornecida seja inferior a 100% da energia contratada no final de cada 
quadriênio, o valor do ressarcimento será equivalente ao maior valor entre o 
preço contratual vigente no último ano do ciclo base de apuração acrescido 
de 6% e o PLD médio do quadriênio de apuração aplicado sobre o montante 
em MWh que for inferior aos 100% e superior a 90% do montante, dado que 
o ressarcimento anual captura os desvios inferiores a 90%. O acerto financei-
ro para energia fornecida abaixo dos limites ocorre em 12 parcelas mensais, 

14. Custos e despesas:
Custo da geração  

de energia
Despesas gerais  
e administrativas 2021

Custo da geração  
de energia

Despesas gerais  
e administrativas 2020

Depreciação e amortização (6.214) – (6.214) (6.194) (20) (6.214)
Serviços de operação e manutenção (O&M) (2.631) – (2.631) (1.999) – (1.999)
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST (1.319) – (1.319) (1.223) – (1.223)
Custo de manutenção (23) – (23) (46) – (46)
Aluguéis e arrendamentos (510) – (510) (406) (2) (408)
Energia comprada (399) – (399) (269) – (269)
Serviços de terceiros (337) (39) (376) (77) (237) (314)
Seguros (241) – (241) (60) (82) (142)
Impostos, taxas e contribuições (32) (5) (37) – – –
Outras despesas (18) (2) (20) (12) (20) (32)

(11.724) (46) (11.770) (10.286) (361) (10.647)

15. Resultado financeiro líquido: Política contábil: Receitas (despesas) 
financeiras: Compreendem os valores de juros sobre empréstimos e sobre 
aplicações financeiras, variação monetária e descontos diversos que são re-
conhecidos no resultado do exercício pelo regime de competência.

2021 2020
Receitas financeiras
 Rendimentos sobre aplicações financeiras 1.211 376
 Juros sobre ativos financeiros 5 5

1.216 381

2021 2020
Despesas financeiras
 Juros sobre empréstimos e financiamentos (6.064) (6.392)
 Apropriações dos custos de captações (422) (420)
 Ajuste a valor presente de desmobilização de ativos (265) (246)
 Despesas de captação de empréstimos (29) –
 Outras despesas financeiras (42) (22)

(6.822) (7.080)
(5.606) (6.699)

Diretoria

Frederico Ferreira Sarmento - Diretor Cesar Augusto Conservani - Diretor

Contador
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Declaração da auditoria

As demonstrações financeiras completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e o relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras completas estão disponíveis eletronicamente no endereço https://www.oestadoce.com.br/. O referido relatório do auditor independente 
sobre essas demonstrações financeiras foi emitido em 30 de março de 2022, sem modificações.



 23O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 26 de abril de 2022

Reapresentação. Um dia após vencer o América-MG por 3 a 0, o Santos se reapresentou, 
ontem, e iniciou a preparação para o seu próximo jogo pela Copa Sul-Americana. Para o duelo 
contra a Unión La Calera, no Chile, o Peixe não poderá contar com o atacante Marcos Leonardo.ESPORTES

Andreas Pereira fica ainda mais longe do FlamengoAndreas Pereira fica ainda mais longe do Flamengo
O jogador foi informado ontem, que faz parte dos planos do Manchester United para a próxima temporadaO jogador foi informado ontem, que faz parte dos planos do Manchester United para a próxima temporada

Ventos de Santo Estevão IV Energias Renováveis S.A.
CNPJ: 21.480.026/0001-54

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio,  
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado. Fortaleza, 26 de abril de 2022 A Diretoria

Balanço patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Ativo
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 25.354 11.830
  Fundo de liquidez - conta reserva 514 563
  Contas a receber de clientes 2.255 7.987
  Tributos a recuperar 62 14
  Outros ativos 132 53

28.317 20.447
Não circulante
  Fundo de liquidez - conta reserva 4.256 3.870

4.256 3.870
  Imobilizado 7 128.084 134.575
  Intangível 20 27

128.104 134.602

  
Total do ativo 160.677 158.919

Nota 2021 2020
Passivo e patrimônio líquido
 Circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 3.752 3.617
  Fornecedores 119 221
  Tributos a recolher 383 210
  Partes relacionadas 8 23
  Provisão de ressarcimento 10 30.003 14.415
  Dividendos a pagar 478 2.441
  Outros passivos – 4

34.743 20.931
 Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 69.531 73.012
  Provisão de ressarcimento 10 2.793 2.615
  Obrigações com desmobilizações de ativos 3.726 3.461

76.050 79.088
Total do passivo 110.793 100.019
Patrimônio líquido
 Capital social 66.678 66.678
 Prejuízos acumulados (16.794) (7.778)
Total do patrimônio líquido 49.884 58.900
Total do passivo e patrimônio líquido 160.677 158.919

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de Dezembro 
(Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Receita líquida 13 9.070 15.137
Custo da geração de energia 14 (11.604) (10.430)
Lucro (prejuízo) bruto (2.534) 4.707
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 14 (65) (371)

(65) (371)
Lucro (prejuízo) operacional 
 antes do resultado financeiro (2.599) 4.336
Resultado financeiro líquido 15
Receitas financeiras 1.041 269
Despesas financeiras (6.748) (7.032)

(5.707) (6.763)
Prejuízo antes do imposto de renda
 e da contribuição social (8.306) (2.427)
Imposto de renda e contribuição social
Correntes (710) (520)
Prejuízo do exercício (9.016) (2.947)

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado Abrangente 
Exercícios Findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

2021 2020
 Prejuízo do exercício (9.016) (2.947)
Total do resultado abrangente do exercício (9.016) (2.947)

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda
 e da contribuição social (8.306) (2.427)
 Ajustes de itens que não representam
  alteração de caixa e equivalentes de caixa
 Depreciação e amortização 14 6.498 6.495
 Juros de empréstimos e financiamentos 8 (c) 5.958 6.313
 Apropriação dos custos de captações 8 (c) 452 453
 Ajuste a valor presente de
  desmobilização de ativos 265 246
 Provisão de ressarcimento 10 15.766 9.102

20.633 20.182
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Contas a receber de clientes 5.732 (1.186)
 Tributos a recuperar (48) –
 Partes relacionadas – 277
 Demais créditos e outros ativos (79) 459
Acréscimo (decréscimo) em passivos
 Fornecedores (102) (365)
 Tributos a recolher (121) (324)
 Partes relacionadas (15) (78)
 Demais obrigações e outros passivos (4) (17)
Caixa proveniente das operações 25.996 18.948
 Juros pagos sobre empréstimos 8 (c) (5.946) (6.341)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (416) (531)
Caixa líquido proveniente
 das atividades operacionais 19.634 12.076
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Investimento em conta reserva (337) (732)
 Aquisição de imobilizado 7 (a) – (56)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimento (337) (788)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Liquidação de empréstimos e financiamentos 8 (c) (3.810) (3.316)
 Dividendos pagos 1.1.1 (a) (1.963) (1.085)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de financiamento (5.773) (4.401)
 Acréscimo em caixa e equivalentes de caixa 13.524 6.887
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 11.830 4.943
Caixa e equivalentes de caixa
 no fim do exercício 25.354 11.830

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Capital  
social

Prejuízos  
acumulados

Patrimônio  
Líquido

Em 1º de janeiro de 2020 66.678 (4.831) 61.847
  Prejuízo do exercício – (2.947) (2.947)
 Total resultado abrangente
  do exercício – (2.947) (2.947)
Em 31 de dezembro de 2020 66.678 (7.778) 58.900
Em 1º de janeiro de 2021 66.678 (7.778) 58.900
  Prejuízo do exercício – (9.016) (9.016)
 Total resultado abrangente
  do exercício – (9.016) (9.016)
Em 31 de dezembro de 2021 66.678 (16.794) 49.884

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Notas Explicativas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Considerações gerais: A Ventos de Santo Estevão IV Energias Renová-
veis S.A. (“Companhia”), com sede em Maracanaú, estado do Ceará, tem 
como objetivo a geração e comercialização da energia produzida pela central 
geradora eólica denominada EOL Ventos de Santo Estevão IV, bem como 
sua exploração e manutenção. A Companhia é produtora independente de 
energia elétrica, no estado do Pernambuco, pelo prazo de 35 anos contados 
a partir de maio de 2015. A Companhia é controlada direta da holding Ventos 
de Santo Estevão Holding S.A. (“Ventos de Santo Estevão Holding”) e indire-
ta da VTRM Energia Participações S.A. (“VTRM”). A Companhia possui ou-
torga de geração de energia, na cidade de Araripina, estado do Pernambuco, 
através da Portaria MME nº 181/2015, emitida pelo Ministério de Minas e 
Energia - MME. Possui capacidade instalada de 29,9 MW e energia assegu-
rada de 124.392 MW/ano e compõe o complexo eólica Ventos do Araripe III. 
As atividades são regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (“ANEEL”). A energia produzida é vendida, em sua maioria, 
por meio de contratos de longo prazo no ambiente de contratação regulado, 
obtidos em leilões promovidos ANEEL, com preços fixos indexados à infla-
ção. Os termos abaixo são utilizados ao longo destas demonstrações finan-
ceiras de forma abreviada: • ACR - Ambiente de Contratação Regulada;  
• ACL - Ambiente de Contratação Livre; • CCEE - Câmara de Comercializa-
ção de Energia Elétrica; • LEN - Leilão de Energia de Nova. 1.1 Principais 
eventos ocorridos durante o exercício de 2021: 1.1.1 Principais even-
tos societários: (a) Dividendos pagos: Em janeiro e julho de 2021, a 
Companhia pagou dividendos para sua controladora Ventos de Santo Este-
vão Holding, no montante de R$1.963, referente aos dividendos deliberados 
de exercícios anteriores. 1.1.2 Outros eventos: (a) Incidente ocorrido na 
subestação coletora: Em 12 de fevereiro de 2021, um novo incidente na 
subestação coletora que interliga as empresas do complexo Ventos do Arari-
pe III, provocou o desligamento do transformador de força (trafo) remanes-
cente dessa subestação. Este fato, causou a interrupção total do escoamento 
da geração de energia do complexo, visto que o outro transformador estava 
fora de operação em decorrência do sinistro ocorrido em junho de 2020. O 
parque retornou à operação comercial no dia 29 de abril, data final do concer-
to do transformador relativo à primeira ocorrência. Com relação à segunda 
ocorrência, a Administração da Companhia acionou o fabricante do transfor-
mador e as principais empresas do setor para obtenção de parecer sobre a 
viabilidade de seu conserto ou necessidade de substituição, e, em razão de 
parecer favorável ao conserto, seguiu com o seu reparo, com prazo de con-
clusão previsto para abril de 2022. A interrupção do escoamento da geração 
de energia do complexo foi refletida na provisão para ressarcimento anual 
que a Companhia apura mensalmente em razão da efetiva geração de ener-
gia, com consequente redução na receita líquida, até que a situação seja 
normalizada. Esse impacto foi minimizado em razão de apólice de seguro 
que a Companhia possui para os principais riscos associados aos ativos, in-
cluindo danos aos transformadores, com cobertura para danos materiais e 
lucros cessantes. Durante o segundo e terceiro trimestres de 2021, a contro-
ladora indireta VTRM discutiu junto à seguradora as premissas envolvidas no 
cálculo da indenização para os sinistros e enviou seu pleito para avaliação. 
Em dezembro de 2021, após análise, a seguradora efetuou o pagamento 
para a controladora indireta VTRM, no valor de R$ 46 milhões. (b) Efeitos da 
pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19) Em razão da 
pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), relaciona-
da ao novo Coronavírus (COVID-19) que vem afetando o Brasil e diversos 
países no mundo, trazendo riscos à saúde pública e impactos na economia 
mundial, a Companhia informa que, de acordo com um Plano Corporativo de 
Resposta a esta pandemia, vêm tomando as medidas preventivas e de miti-
gação dos riscos em linha com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades 
de saúde nacionais e internacionais, visando minimizar, ao máximo possível, 
eventuais impactos no que se refere à saúde e segurança dos seus colabo-
radores, familiares, parceiros e comunidades, e à continuidade das opera-
ções e do negócio. A Companhia está avaliando o assunto também junto aos 
seus clientes, fornecedores e demais credores e até o momento não foram 
identificados impactos materiais para os seus negócios. Neste cenário, a 
Companhia avaliou as seguintes estimativas nas demonstrações financeiras: 
(i) Perdas de crédito esperadas decorrentes dos impactos do COVID-19: 
A Companhia avaliou a posição do seu contas a receber em 31 de dezembro 
de 2021 e não identificou créditos de difícil recuperação ou de liquidação 
duvidosa. Tal análise foi feita com base nas políticas contábeis da Companhia 
e na avaliação da situação financeira dos credores no período findo em 31 de 
dezembro de 2021. (ii) Redução ao valor recuperável de ativos tangíveis 
e intangíveis: A Companhia avaliou os indicativos de desvalorização de ati-
vos decorrentes da pandemia e concluiu que não há indicativos de mudança 
no valor recuperável de seus ativos imobilizados e intangíveis. (iii) Cumpri-
mento de obrigações assumidas com clientes e fornecedores: A Compa-
nhia avaliou seus principais contratos de fornecimento e suprimento, junto a 
clientes e fornecedores, respectivamente, e concluiu que, apesar dos impac-
tos causados pela pandemia, as obrigações contratuais foram cumpridas e, 
portanto, nesse momento não há evidências ou formalizações de insolvência 
ou falta de liquidez dos contratos. (iv) Cumprimento de obrigações em 
contratos de dívidas - covenants: A Companhia avaliou os covenants con-
tidos em seus contratos de dívidas e em 31 de dezembro de 2021, e concluiu 
que a pandemia não impactou no atendimento das obrigações acordadas 
nos contratos de empréstimos e financiamentos. Por fim, até o presente mo-
mento, a Companhia informa que não houve impactos materiais em suas 
operações por conta da COVID-19. 2. Apresentação das demonstrações 
financeiras e resumo das práticas contábeis: 2.1 Base de apresentação: 
(a) Demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram pre-
paradas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adota-
das no Brasil, vigentes em 31 de dezembro de 2021, o que inclui os pronun-
ciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e 
conforme as normas internacionais de Relatório Financeiro (International Fi-
nancial Reporting Standards (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (“IASB”) e interpretações “IFRIC”, e evidenciam todas as 
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente 
elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na 
sua gestão. A preparação das demonstrações financeiras considerou a base 
contábil de continuidade operacional, o custo histórico como base de valor, 

que no caso de certos ativos e passivos financeiros, foram ajustados para 
refletir a mensuração ao valor justo. As demonstrações financeiras requerem 
o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julga-
mento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação 
de suas práticas contábeis. As áreas que requerem maior nível de julgamen-
to e apresentam maior complexidade, bem como as áreas nas quais premis-
sas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão 
divulgadas na Nota 4. (b) Aprovação das demonstrações financeiras: A 
emissão destas demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria em 29 
de março de 2022. 2.2 Moeda funcional e de apresentação das demons-
trações financeiras: A moeda funcional e de apresentação da Companhia é 
o Real (“R$”). 3 Novas normas, alterações e interpretações de normas 
emitidas pelo CPC e IASB: 3.1 Novas normas emitidas e emendas às 
normas contábeis adotadas pela Companhia: As seguintes alterações de 
normas emitidas pelo IASB foram adotadas pela primeira vez para o exercício 
iniciado em 1° de janeiro de 2021: (i) Classificação de passivos entre circu-
lante e não circulante: alterações ao IAS 1/CPC 26 “Apresentação das De-
monstrações Contábeis”; (ii) Adoção inicial do IFRS em subsidiárias: altera-
ções ao IFRS 1/CPC 37 “Adoção inicial das normas internacionais de 
contabilidade”; (iii) Custos de empréstimos no teste de desreconhecimento 
de passivos financeiros: alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos finan-
ceiros”; (iv) Incentivos em arrendamentos: alterações ao IFRS 16/CPC 06 
“Arrendamentos” (v) Custo no cumprimento de contratos onerosos: altera-
ções ao IAS 37/CPC 25 “Provisões, passivos contingentes e ativos contin-
gentes; (vi) Concessões relacionadas ao COVID-19: alterações ao IFRS 17 
“Contratos de seguro”; (vii) Reforma das IBORs (Interbank Offered Rate): 
alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”, IAS 39/CPC 38 
“Instrumentos financeiros - reconhecimento e mensuração, IFRS 7/CPC 40 
“Instrumentos financeiros: evidenciação”, IFRS 4/CPC 11 “Contratos de se-
guro” e IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos”. A Companhia analisou as emen-
das às normas contábeis mencionadas acima e não identificou impactos em 
suas políticas operacionais e contábeis. 3.2 Novas normas emitidas e 
emendas às normas contábeis ainda não adotadas pela Companhia: As 
seguintes alterações de normas emitidas pelo IASB serão adotadas pela pri-
meira vez em exercícios iniciados após 1° de janeiro de 2022: (i) Revisão de 
pronunciamentos técnicos pelo comitê de pronunciamentos contábeis, nº 
19/2021 com alterações nos Pronunciamentos Técnicos: CPC 37 (R1)/IFRS 
1 - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade, CPC 48/IFRS 
9 - Instrumentos Financeiros, CPC 29/IAS 41 - Ativo Biológico e Produto 
Agrícola, CPC 27/IAS 16 - Ativo Imobilizado, CPC 25/IAS 37 - Provisões, 
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes e CPC 15 (R1)/IFRS 3 - Com-
binação de Negócios, em decorrência das alterações anuais relativas ao ciclo 
de melhorias 2018-2020; Ativo Imobilizado - vendas antes do uso pretendido; 
Contrato Oneroso - custos de cumprimento de contrato; e Referências à Es-
trutura Conceitual. A entidade deve aplicar essas alterações nos períodos 
anuais com início em, ou após, 1º de janeiro de 2022. A Companhia analisou 
as emendas às normas contábeis mencionadas acima e não identificou im-
pactos em suas políticas operacionais e contábeis a serem adotados retros-
pectivamente ou no início do exercício de 2022. 4. Estimativas e julgamen-
tos contábeis críticos: Com base em premissas, a Companhia faz 
estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas e julgamen-
tos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência 
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, con-
sideradas razoáveis para as circunstâncias. As revisões das estimativas são 
reconhecidas prospectivamente. As estimativas contábeis raramente serão 
iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apre-
sentam risco significativo, com probabilidade de causar ajuste relevante nos 
valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão 
contempladas nas respectivas notas: 
Nota Estimativas e julgamentos significativos
6 Contas a receber
7 Imobilizado
10 Provisões de ressarcimento
11 Obrigações com desmobilizações de ativos
7. Imobilizado: Política contábil: É apresentado pelo custo histórico de 
aquisição ou de construção, deduzido da depreciação acumulada. O custo 
histórico também inclui os custos de financiamento relacionados à aquisição 
ou construção de ativos qualificáveis. Os custos subsequentes são incluídos 
no valor contábil do ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando é provável que irão gerar benefícios econômi-
cos futuros associados ao item e quando seu custo pode ser mensurado com 
segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Repa-
ros e manutenções são apropriados ao resultado durante o período em que 
são incorridos. O custo das principais reformas é acrescido ao valor contábil 
do ativo quando os benefícios econômicos futuros ultrapassam o padrão de 
desempenho inicialmente estimado para o ativo em questão. As reformas são 
depreciadas ao longo da vida útil econômica restante do ativo relacionado. 
Ganhos e perdas por alienações são determinados pela comparação do va-
lor da venda com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras (receitas) 
despesas operacionais, líquidas” na demonstração do resultado. A deprecia-
ção dos ativos imobilizados é calculada pelo método linear, considerando os 
custos e os valores residuais durante a vida útil econômica dos bens vincula-
dos à infraestrutura da concessão. As taxas de depreciações utilizadas pela 
Companhia são definidas pela ANEEL por meio da resolução normativa 
Nº674/2015 de 11 de agosto de 2015. A Companhia reconhece uma obriga-
ção segundo o valor justo para desmobilização de ativos no período em que 
elas ocorrerem, tendo como contrapartida o respectivo ativo imobilizado 
(Vide nota 11 - Obrigações com desmobilização de ativos). Impairment do 
imobilizado: O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu 
valor recuperável quando o valor contábil é maior do que o valor recuperável 
estimado, de acordo com os critérios adotados pela Companhia para deter-
minar o valor recuperável. Os ativos que estão sujeitos à depreciação são 
revisados para verificar a necessidade de impairment sempre que eventos ou 
mudanças nas circunstâncias indiquem que o valor contábil pode não ser 
recuperável. A perda por impairment é reconhecida pelo montante excedente 
entre o valor contábil do ativo e seu valor recuperável. No exercício findo em 
31 de dezembro de 2021, a Companhia não identificou a necessidade de 
provisões para impairment para os ativos imobilizados. 

(a) Composição e movimentação: 2021 2020

Aerogeradores
Máquinas e  

Equipamentos
Edifícios e  

construções
Desmobilização  

de ativos
Obras em  

andamento Total Total
Saldo no início do exercício
 Custo 140.950 11.675 156 2.640 373 155.794 155.738
 Depreciação acumulada (19.668) (1.329) (16) (206) – (21.219) (14.731)
Saldo líquido 121.283 10.345 140 2.434 373 134.575 141.007
 Adições – – – – – – 56
 Depreciação (6.052) (354) (5) (80) – (6.491) (6.488)
 Transferências – 56 – – (56) – –
Saldo no final do exercício 115.231 10.047 135 2.354 317 128.084 134.575
Custo 140.950 11.731 156 2.640 317 155.794 155.794
Depreciação acumulada (25.720) (1.683) (21) (286) – (27.710) (21.219)
Saldo no final do exercício 115.231 10.047 135 2.354 317 128.084 134.575
Taxas médias anuais de depreciação - % 4 3 3 3

8. Empréstimos e financiamentos: Política contábil: São reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e 
subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer dife-
rença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor 
total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período 
em que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando-se 
da taxa de juros efetiva.

(a) Composição: Encargos  
anuais médios

Circulante Não circulante Total
Modalidade 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Moeda nacional
 BNDES TJLP + 2,80% 3.752 3.617 69.531 73.012 73.283 76.629

3.752 3.617 69.531 73.012 73.283 76.629
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. TJLP - 
Taxa de Juros de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional. 

(b) Perfil de vencimento:
Modalidade 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 A partir de 2030 Total
Moeda nacional
 BNDES 3.752 4.222 4.593 4.964 5.335 6.458 8.178 9.103 26.678 73.283

3.752 4.222 4.593 4.964 5.335 6.458 8.178 9.103 26.678 73.283
5,1% 5,8% 6,8% 6,8% 7,3% 8,8% 11,2% 12,4% 37,4% 100%

(c) Movimentação: 2021 2020
Saldo no início do exercício 76.629 79.519
 Provisões de juros 5.958 6.314
 Apropriações dos custos de captações 452 453
 Juros pagos (5.946) (6.341)
 Liquidações (3.810) (3.316)
Saldo no final do exercício 73.283 76.629
(d) Garantias
Modalidade Garantias
BNDES Garantia Votorantim S.A.(1) e Ventos de Santo Estevão Holding 

S.A.; Contas reservas;Penhor dos ativos e ações; Cessão fiduciá-
ria de direitos creditórios e direitos emergentes das autorizações.

Repasse 
 BNDES

Garantia VTRM Energia Participações S.A. e Ventos de Santo 
Estevão Holding S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e 
ações; Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos emer-
gentes das autorizações.

(1) Garantias serão liberadas após o cumprimento de determinadas obriga-
ções previstas nos contratos. 10. Provisão de ressarcimento: Política con-
tábil: A conta de provisão de ressarcimento - CCEE reflete os efeitos sobre a 
geração de energia fora dos limites de tolerância estabelecidos (energia efe-
tivamente gerada e a energia contratada). Tais variações fora dos limites im-
plicam no registro por estimativa de ativos ou passivos contratuais e são re-
conhecidos no resultado como ajuste positivo ou negativo da receita, na 
rubrica “Receita bruta de venda de energia - ACR”. A Administração da Com-
panhia entende que a análise do atendimento a estes limites é uma estimati-
va significativa. (a) Ressarcimento anual: Contratos LER: Caso a energia 
fornecida no ano, seja inferior a 90% da energia contratada anualmente, o 
valor do ressarcimento total incluirá a) O valor do ressarcimento equivalente 
a aplicação do preço contratual vigente no momento da apuração sobre o 
montante em MWh que for inferior aos 90%, b) E uma penalidade, equivalen-
te a aplicação de 15% do preço contratual vigente sobre o montante em MWh 
que for inferior aos 90%. Caso a energia fornecida seja superior a 130% da 
energia contratada, a Companhia receberá o valor equivalente a 70% do pre-
ço contratual vigente sobre o montante em MWh. Em ambos os casos, o 
acerto financeiro ocorre em 12 parcelas mensais a partir do segundo mês do 
próximo ciclo anual, mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela 
Companhia à CCEE. (b) Ressarcimento quadrienal: Contratos LER: Caso 
a energia fornecida seja inferior a 100% da energia contratada no final de 
cada quadriênio, o valor do ressarcimento total incluirá a) O valor do ressar-
cimento equivalente a aplicação do preço contratual vigente sobre o montan-
te em MWh que for inferior aos 100% e superior a 90% do montante contra-
tado, b) E uma penalidade, equivalente a aplicação de 6% do preço 
contratual vigente aplicado sobre o montante em MWh que for inferior aos 
100% e superior a 90% do montante contratado, dado que o ressarcimento 
anual captura os desvios inferiores a 90%. Caso a energia fornecida seja 
superior a 100% da energia contratada, a Companhia receberá o valor equi-
valente a aplicação do PLD - preço de liquidação das diferenças sobre o 
montante em MWh, ou pode carregar o saldo para o próximo quadriênio, ou 
vender para um outro vendedor do mesmo leilão. O acerto financeiro para 
energia fornecida abaixo dos limites ocorre em 12 parcelas mensais e o acer-
to financeiro para energia gerada acima dos limites ocorre em 24 parcelas 
mensais, ambos a partir do mês de novembro do último ano contratual de 
cada ciclo quadrienal, mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela 
Companhia à CCEE. (c) Composição e movimentação:

Anual Quadrienal 2021
Saldo no início do exercício 14.415 2.615 17.030
 Adições (i) 12.792 2.974 15.766
Saldo no final do exercício 27.207 5.589 32.796
 Circulante 27.207 2.796 30.003
 Não Circulante – 2.793 2.793

27.207 5.589 32.796

Anual Quadrienal 2020
Saldo no início do exercício 5.450 2.478 7.928
 Adições 8.965 137 9.102
Saldo no final do exercício 14.415 2.615 17.030
 Circulante 14.415 – 14.415
 Não Circulante – 2.615 2.615

14.415 2.615 17.030
(i) O aumento das adições, quando comparado ao mesmo período do ano 
anterior refere-se substancialmente ao incidente do Trafo mencionado na nota 
1.1.2 (a). A ANEEL emitiu o Despacho nº 2.303/2019 determinando à CCEE 
que proceda à suspensão dos ressarcimentos estabelecidos na Contratação 
de Energia Elétrica no Ambiente Regulado, referentes ao ano contratual apura-
do a partir de agosto de 2019, até a decisão final sobre o resultado da instau-
ração da Audiência Pública nº 034/2019 que visa regular os procedimentos e 
critérios para apuração da restrição de operação por constrained-off de usinas 
eólicas. 13. Receita: Política contábil: A receita é apresentada líquida dos 
impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A Companhia 
segue a estrutura conceitual do IFRS 15/CPC 47 “Receita de contrato com 
cliente”, baseada no modelo de cinco passos: (i) identificação dos contratos 
com os clientes; (ii) identificação das obrigações de desempenho previstas nos 
contratos; (iii) determinação do preço da transação; (iv) alocação do preço da 
transação à obrigação de desempenho previstas nos contratos; e (v) reconhe-
cimento da receita quando a obrigação de desempenho é atendida. O modelo 
de cinco etapas estabelece que a entidade deve reconhecer receita para repre-
sentar a transferência de bens ou serviços prometidos a clientes no valor que 
reflita a contraprestação que a entidade espera ter direito em troca desses 
bens ou serviços. Os contratos de venda de energia da Companhia são reali-
zados nos ambientes livre e regulado de comercialização brasileira, sendo re-
gistrados integralmente na CCEE, agente responsável pela contabilização e 
liquidação de todo o Sistema Interligado Nacional (SIN). A medição contábil do 
volume de energia a ser faturado decorre do processamento da medição física, 
ajustada ao rateio das perdas informadas pela CCEE. O reconhecimento con-
tábil da receita é resultante dos valores a serem faturados aos clientes de 
acordo com a metodologia e preços estabelecidos em cada contrato, ajustadas 
às quantidades de energia efetivamente geradas, quando aplicável. Esses 
ajustes decorrem do mecanismo da CCEE que verifica a exposição líquida da 
Companhia (vendas, geração, compras e consumo), denominado balanço 
energético. Venda de energia elétrica: As operações de venda de energia 
realizadas pela Companhia são reconhecidas contabilmente nas demonstra-
ções financeiras pelo seu valor justo.
Receita bruta Nota 2021 2020
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 23.922 18.356
 Provisão de ressarcimento 10 (c) (15.766) (9.102)

8.156 9.254
ACL
 Partes relacionadas 9 – 662
 Câmara de Comercialização
  de Energia Elétrica (CCEE) 431 5.578

431 6.240
Venda crédito de carbono 920 –
Total receita bruta 9.507 15.494
Deduções sobre a receita bruta
 Impostos sobre vendas (339) (266)
 Taxa de fiscalização dos serviços
  de energia elétrica - TFSEE (98) (91)

(437) (357)
Receita líquida 9.070 15.137
As receitas da Companhia provenientes da venda de energia elétrica são em 
sua totalidade em reais e dentro do mercado interno brasileiro. As receitas 
com a venda de crédito de carbono foram em sua totalidade em dólar, reali-
zadas para o mercado externo. 

14. Custos e despesas:
Custo da geração  

de energia
Despesas gerais  
e administrativas 2021

Custo da geração  
de energia

Despesas gerais  
e administrativas 2020

Depreciação e amortização (6.498) – (6.498) (6.475) (20) (6.495)
Serviços de operação e manutenção (O&M) (2.654) – (2.654) (2.104) – (2.104)
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST (1.308) – (1.308) (1.203) – (1.203)
Custo de manutenção (23) – – (47) – (47)
Aluguéis e arrendamentos (449) – (449) (385) (2) (387)
Custo com suprimento de energia (12) – (12) (12) – (12)
Serviços de terceiros (288) (38) (326) (83) (248) (331)
Seguros (241) – (241) (60) (82) (142)
Impostos, taxas e contribuições – (26) (26) – (1) (1)
Outras despesas (131) (1) (132) (61) (18) (79)

(11.604) (65) (11.646) (10.430) (371) (10.801)

15. Resultado financeiro líquido: Política contábil: Receitas (despesas) 
financeiras: Compreendem os valores de juros sobre empréstimos e sobre 
aplicações financeiras, variação monetária e descontos diversos que são re-
conhecidos no resultado do exercício pelo regime de competência.
Receitas financeiras 2021 2020
 Rendimentos sobre aplicações financeiras 1.040 268
 Juros sobre ativos financeiros 1 1

1.041 269

2021 2020
Despesas financeiras
 Juros sobre empréstimos e financiamentos (5.958) (6.314)
 Apropriações dos custos de captações (452) (453)
 Ajuste a valor presente de desmobilização de ativos (265) (246)
 Outras despesas financeiras (73) (19)

(6.748) (7.032)
(5.707) (6.763)

Diretoria

Frederico Ferreira Sarmento - Diretor Cesar Augusto Conservani - Diretor

Contador

Rafael Reva - CRC 053271/O-0 - CPF: 042.236.189-54

Declaração da auditoria

As demonstrações financeiras completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e o relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras completas estão disponíveis eletronicamente no endereço https://www.oestadoce.com.br/. O referido relatório do auditor independente 
sobre essas demonstrações financeiras foi emitido em 30 de março de 2022, sem modificações.

O meia Andreas Pe-
reira não deve continuar 
vestindo a camisa do 
Flamengo no segundo 
semestre. O jogador foi 
informado nesta segun-
da-feira que faz parte dos 
planos do Manchester 
United para a próxima 
temporada. A informação 
partiu de sites britânicos.

Andreas Pereira está 
cedido ao Flamengo até 
junho e, para contar em 
definitivo com o atleta, 

o clube brasileiro precisa 
pagar 10 milhões de euros 
(mais de R$ 50 milhões) 
para comprar os direi-
tos federativos do atleta. 
Possibilidade totalmente  
descartada na Gávea.

A situação se complicou 
ainda mais no Flamen-
go porque o treinador do 
Manchester United para a 
próxima temporada, Erik 
Ten Hag, já trabalhou 
com Andreas Pereira no 
PSV, da Holanda, e dese-

ja contar com o atleta. O 
meia tem vínculo com o 
clube inglês até junho de 
2023. Apesar de ter sido 
contratado como um dos 
destaques da janela do 
meio do ano passado, An-
dreas Pereira nunca caiu 
nas graças da torcida. 
Além disso, foi ao infer-
no no clube com um erro 
grotesco que originou o 
gol do título do Palmeiras 
na final da Copa Liberta-
dores de 2021.

O próximo treinador do 
Manchester United, Erik 
Ten Hag, já trabalhou 
com Andreas no PSV, 
da Holanda, e deseja 
contar com o atleta

FOTO DIVULGAÇÃO



 Athletico-PR pode dar um 
passo importante rumo às oi-
tavas de final da Copa Liberta-
dores nesta terça-feira, contra 
o Libertad-PAR, no Paraguai, 
pela terceira rodada. Mas a ta-
refa não é nada fácil. Furacão 
e Libertad-PAR estão empata-
dos com quatro pontos e divi-
dem a liderança do Grupo B, 
enquanto Caracas-VEN e The 
Strongest-BOL têm um. De-
pois desta terça-feira, faltarão 
apenas três partidas.

Para esse confronto direto, 
o técnico Fábio Carille não 
vai poder contar com o vo-

lante Hugo Moura, que tes-
tou positivo para a Covid-19 
e não viajou com a delegação 
para Assunção, no Paraguai. 
Na vitória sobre o Flamengo, 
por 1 a 0, Fábio Carille esca-
lou Pablo Siles como titular, 
mas acabou sendo substituí-
do por Christian, que entrou 
bem e pode ganhar a vaga.

A provável escalação do 
Furacão é: Bento; Orejuela, 
Pedro Henrique, Matheus 
Felipe e Abner; Christian, 
Bryan García e David Terans; 
Canobbio, Vitinho e Marce-
lo Cirino. Com 24 jogadores 

relacionados, a delegação 
rubronegra embarcou para o 
Paraguai na tarde de ontem.

Torcedor suspenso
O Athletico-PR suspendeu 

do seu quadro de sócios o 
torcedor que atirou um copo 
de cerveja no empresário Lu-
ciano Hang durante a parti-
da contra o Atlético-MG, na 
Arena da Baixada, em Curi-
tiba, pelo jogo da volta da 
final da Copa do Brasil, em 
dezembro de 2021. O advo-
gado Eduardo Bosse Teixeira 
Alves está suspenso de todas 

as atividades do clube, impe-
dido até mesmo de acessar as 
dependências da agremiação 
paranaense.

Segundo a Câmara de 
Ética e Disciplina do Clube, 
a agressão foi “inaceitável” 
e demonstra “ausência da 
capacidade de convívio do 
agressor com os demais só-
cios”. O pedido de afastamen-
to do torcedor foi formulado 
pelos representantes legais de 
Hang, conhecido por ser o 
proprietário da rede de lojas 
de departamento Havan, pa-
trocinadora do Athletico.

Desfalcado. A delegação do Bragantino embarcou para a Argentina bastante desfalcada para o jogo de hoje contra o 
Estudiantes-ARG, pela 3a rodada da Libertadores. O goleiro Maycon Cleiton, o zagueiro Natan, os volantes Raul e Martínez, 
o meia Praxedes e os atacantes Artur e Gabriel Novaes estão lesionados. Já o lateral-direito Aderlan cumpre suspensão.
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ESPORTES

Ventos de São Virgílio 03 Energias Renováveis S.A.
CNPJ: 21.480.051/0001-38

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio,  
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado. Fortaleza, 26 de abril de 2022 A Diretoria

Balanço patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Ativo Nota 2021 2020
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 13.011 5.593
  Fundo de liquidez - conta reserva 340 373
  Contas a receber de clientes 1.471 5.754
  Tributos a recuperar 32 4
  Outros ativos 89 35

14.943 11.759
Não circulante
  Fundo de liquidez - conta reserva 3.104 2.749
  Tributos a recuperar – 1

3.104 2.750
  Imobilizado 7 87.040 91.496
  Intangível 13 18

87.053 91.514

  
Total do ativo 105.100 106.023

Passivo e patrimônio líquido Nota 2021 2020
 Circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 2.680 2.585
  Fornecedores 23 105
  Tributos a recolher 286 192
  Partes relacionadas 5 10
  Provisão de ressarcimento 10 6.396 –
  Dividendos a pagar 2.350 2.655
  Outros passivos 84 84

11.824 5.631
 Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 51.077 53.559
  Tributos a recolher 157 157
  Provisão de ressarcimento 10 801 –
  Obrigações com desmobilização de ativos 3.726 3.461

55.761 57.177
Total do passivo 67.585 62.808
Patrimônio líquido
Capital social 40.743 40.743
Reserva legal – 373
Reservas de lucros – 2.099
Prejuízos acumulados (3.228) –
Total do patrimônio líquido 37.515 43.215
Total do passivo e patrimônio líquido 105.100 106.023

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de Dezembro 
(Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
 Receita líquida 13 9.413 15.914
 Custo da geração de energia 14 (7.975) (7.161)
Lucro bruto 1.438 8.753
Despesas operacionais
 Gerais e administrativas 14 (48) (289)

(48) (289)
Lucro operacional antes
 do resultado financeiro 1.390 8.464
Resultado financeiro líquido 15
 Receitas financeiras 559 142
 Despesas financeiras (5.013) (5.211)

(4.454) (5.069)
Lucro (prejuízo) antes do imposto
 de renda e da contribuição social (3.064) 3.395
Imposto de renda e contribuição social
 Correntes (537) (527)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (3.601) 2.868

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado Abrangente 
Exercícios Findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

2021 2020
 Lucro líquido (prejuízo) do exercício (3.601) 2.868
Total do resultado abrangente do exercício (3.601) 2.868

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Reserva de lucros Lucros (prejuízos) 
acumuladosNota Capital social Reserva Legal Retenção Patrimônio Líquido

Em 1º de janeiro de 2020 40.743 230 41 – 41.014
  Lucro líquido do exercício – – – 2.868 2.868
  Total resultado abrangente do exercício – – – 2.868 2.868
  Reversão de dividendos mínimos obrigatórios – – 14 – 14
 Destinação do lucro do exercício
  Constituição de reserva legal – 143 – (143) –
  Dividendos mínimos obrigatórios – – – (681) (681)
  Retenção de lucros – – 2.044 (2.044) –
  Redução de capital – – – – –
  Total de contribuições e distribuições aos acionistas – 143 2.058 – 2.201
Em 31 de dezembro de 2020 40.743 373 2.099 – 43.215
Em 1º de janeiro de 2021 40.743 373 2.099 – 43.215
  Prejuízo do exercício – – – (3.601) (3.601)
 Total resultado abrangente do exercício – – – (3.601) (3.601)
  Dividendos adicionais deliberados 1.1.1 (a) – – (2.099) – (2.099)
  Absorção de prejuízo – (373) – 373 –
 Contribuições e distribuições aos acionistas – (373) (2.099) 373 (2.099)
Em 31 de dezembro de 2021 40.743 – – (3.228) 37.515

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) antes do imposto de
 renda e da contribuição social (3.064) 3.395
 Ajustes de itens que não representam
  alteração de caixa e equivalentes de caixa
 Depreciação e amortização 14 4.461 4.462
 Juros de empréstimos e financiamentos 8 (c) 4.361 4.615
 Apropriação dos custos de captações 8 (c) 328 328
 Ajuste a valor presente de
  desmobilização de ativos 11 265 246
 Provisão de ressarcimento 10 7.197 –

13.548 13.046
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Contas a receber de clientes 4.283 (414)
 Tributos a recuperar (27) (22)
 Partes relacionadas – 183
 Demais créditos e outros ativos (54) –
Acréscimo (decréscimo) em passivos
 Fornecedores (82) (292)
 Tributos a recolher (71) (249)
 Partes relacionadas (5) (57)
 Demais obrigações e outros passivos – 51
Caixa proveniente das operações 17.592 12.246
 Juros pagos sobre empréstimos 8 (c) (4.352) (4.636)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (372) (474)
Caixa líquido proveniente das
 atividades operacionais 12.868 7.136
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Investimento em conta reserva (322) (506)
 Aquisição de imobilizado 7 (a) – (9)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimento (322) (515)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Liquidação de empréstimos e financiamentos 8 (c) (2.724) (2.377)
 Dividendos pagos 1.1.1 (a) (2.404) (718)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de financiamento (5.128) (3.095)
 Acréscimo em caixa e equivalentes de caixa 7.418 3.526
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 5.593 2.067
Caixa e equivalentes de caixa
 no fim do exercício 13.011 5.593

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

1. Considerações gerais: A Ventos de São Virgílio III Energias Renováveis S.A. 
(“Companhia”), com sede em Maracanaú, estado do Ceará, tem como objetivo a 
geração e comercialização da energia produzida pela central geradora eólica 
denominada EOL Ventos de São Virgílio III, bem como sua exploração e manu-
tenção. A Companhia é produtora independente de energia elétrica, no estado 
do Piauí, pelo prazo de 35 anos contados a partir de maio de 2015. A Companhia 
é controlada direta da holding Ventos de Santo Estevão Holding S.A. (“Ventos de 
Santo Estevão Holding”) e indireta da VTRM Energia Participações S.A. 
(“VTRM”). A Companhia possui outorga de geração de energia, na cidade de 
Curral Novo do Piauí, estado do Piauí, através da Portaria MME nº 170/2015, 
emitida pelo Ministério de Minas e Energia - MME. Possui capacidade instalada 
de 19,8 MW e energia assegurada de 80.592 MW/ano e compõe o complexo 
eólico Ventos do Araripe III. As atividades são regulamentadas e fiscalizadas 
pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”). A energia produzida é 
vendida, em sua maioria, por meio de contratos de longo prazo no ambiente de 
contratação regulado, obtidos em leilões promovidos ANEEL, com preços fixos 
indexados à inflação. Os termos abaixo são utilizados ao longo destas demons-
trações financeiras de forma abreviada: • ACR - Ambiente de Contratação Regu-
lada; • ACL - Ambiente de Contratação Livre; • CCEE - Câmara de Comercializa-
ção de Energia Elétrica; • LER - Leilão de Energia de Reserva. 1.1 Principais 
eventos ocorridos durante o exercício de 2021: 1.1.1. Principais eventos 
societários: (a) Dividendos pagos e deliberados: Em abril de 2020, a Compa-
nhia deliberou a distribuição de dividendos adicionais, no valor de R$ 2.099, à 
conta reservas de lucros, verificada no balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2020. Em janeiro, fevereiro, julho e agosto de 2021, a Companhia pagou divi-
dendos para sua controladora Ventos de Santo Estevão Holding, no montante de 
R$ 2.404, referente aos dividendos deliberados de exercícios anteriores. 1.1.2. 
Outros eventos: (a) Incidente ocorrido na subestação coletora: Em 12 de 
fevereiro de 2021, um novo incidente na subestação coletora que interliga as 
empresas do complexo Ventos do Araripe III, provocou o desligamento do trans-
formador de força (trafo) remanescente dessa subestação. Este fato, causou a 
interrupção total do escoamento da geração de energia do complexo, visto que 
o outro transformador estava fora de operação em decorrência do sinistro ocorri-
do em junho de 2020. O parque retornou à operação comercial no dia 29 de abril, 
data final do conserto do transformador relativo à primeira ocorrência. Com rela-
ção à segunda ocorrência, a Administração da Companhia acionou o fabricante 
do transformador e as principais empresas do setor para obtenção de parecer 
sobre a viabilidade de seu conserto ou necessidade de substituição, e, em razão 
de parecer favorável ao conserto, seguiu com o seu reparo, com prazo de con-
clusão previsto para abril de 2022. A interrupção do escoamento da geração de 
energia do complexo foi refletida na provisão para ressarcimento anual que a 
Companhia apura mensalmente em razão da efetiva geração de energia, com 
consequente redução na receita líquida, até que a situação seja normalizada. 
Esse impacto foi minimizado em razão de apólice de seguro que a Companhia 
possui para os principais riscos associados aos ativos, incluindo danos aos 
transformadores, com cobertura para danos materiais e lucros cessantes. Du-
rante o segundo e terceiro trimestres de 2021, a controladora indireta VTRM 
discutiu junto à seguradora as premissas envolvidas no cálculo da indenização 
para os sinistros e enviou seu pleito para avaliação. Em dezembro de 2021, após 
análise, a seguradora efetuou o pagamento para a controladora indireta VTRM, 
no valor de R$ 46 milhões. (b) Efeitos da pandemia provocada pelo novo 
Coronavírus (COVID-19): Em razão da pandemia declarada pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), relacionada ao novo Coronavírus (COVID-19) que 
vem afetando o Brasil e diversos países no mundo, trazendo riscos à saúde pú-
blica e impactos na economia mundial, a Companhia informa que, de acordo 
com um Plano Corporativo de Resposta a esta pandemia, vêm tomando as me-
didas preventivas e de mitigação dos riscos em linha com as diretrizes estabele-
cidas pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais, visando minimizar, 
ao máximo possível, eventuais impactos no que se refere à saúde e segurança 
dos seus colaboradores, familiares, parceiros e comunidades, e à continuidade 
das operações e do negócio. A Companhia está avaliando o assunto também 
junto aos seus clientes, fornecedores e demais credores e até o momento não 
foram identificados impactos materiais para os seus negócios. Neste cenário, a 
Companhia avaliou as seguintes estimativas nas demonstrações financeiras: (i) 
Perdas de crédito esperadas decorrentes dos impactos da COVID-19: A 
Companhia avaliou a posição do seu contas a receber em 31 de dezembro de 
2021 e não identificou créditos de difícil recuperação ou de liquidação duvidosa. 
Tal análise foi feita com base nas políticas contábeis da Companhia e na avalia-
ção da situação financeiras dos credores no período findo em 31 de dezembro 
de 2021. (ii) Redução ao valor recuperável de ativos tangíveis e intangí-
veis:A Companhia avaliou os indicativos de desvalorização de ativos decorren-
tes da pandemia e concluiu que não há indicativos de mudança no valor recupe-
rável de seus ativos imobilizados e intangíveis. (iii) Cumprimento de obrigações 
assumidas com clientes e fornecedores: A Companhia avaliou seus princi-
pais contratos de fornecimento e suprimento, junto a clientes e fornecedores, 
respectivamente, e concluiu que, apesar dos impactos causados pela pandemia, 
as obrigações contratuais foram cumpridas e, portanto, nesse momento não há 
evidências ou formalizações de insolvência ou falta de liquidez dos contratos. (iv) 
Cumprimento de obrigações em contratos de dívidas - covenants: A Com-
panhia avaliou os covenants contidos em seus contratos de dívidas e em 31 de 
dezembro de 2021, e concluiu que a pandemia não impactou no atendimento 
das obrigações acordadas nos contratos de empréstimos e financiamentos. Por 
fim, até o presente momento, a Companhia informa que não houve impactos 
materiais em suas operações por conta da COVID-19. 2. Apresentação das 
demonstrações financeiras e resumo das práticas contábeis: 2.1 Base de 
apresentação: (v) Demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras 
foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, vigentes em 31 de dezembro de 2021, o que inclui os pro-
nunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e 
conforme as normas internacionais de Relatório Financeiro (International Finan-
cial Reporting Standards (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Stan-
dards Board (“IASB”) e interpretações “IFRIC”, e evidenciam todas as informa-
ções relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. A 
preparação das demonstrações financeiras considerou a base contábil de conti-
nuidade operacional, o custo histórico como base de valor, que no caso de certos 
ativos e passivos financeiros, foram ajustados para refletir a mensuração ao valor 
justo. As demonstrações financeiras requerem o uso de certas estimativas 

gentes e Ativos Contingentes e CPC 15 (R1)/IFRS 3 - Combinação de Negócios, 
em decorrência das alterações anuais relativas ao ciclo de melhorias 2018-2020; 
Ativo Imobilizado - vendas antes do uso pretendido; Contrato Oneroso - custos 
de cumprimento de contrato; e Referências à Estrutura Conceitual. A entidade 
deve aplicar essas alterações nos períodos anuais com início em, ou após, 1º de 
janeiro de 2022. A Companhia analisou as emendas às normas contábeis men-
cionadas acima e não identificou impactos em suas políticas operacionais e 
contábeis a serem adotados retrospectivamente ou no início do exercício de 
2022. 4. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: Com base em premis-
sas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as esti-
mativas e julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na 
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futu-
ros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. As revisões das estimativas 
são reconhecidas prospectivamente. As estimativas contábeis raramente serão 
iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresen-
tam risco significativo, com probabilidade de causar ajuste relevante nos valores 
contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempla-
das nas respectivas notas:
Nota Estimativas e julgamentos significativos
6 Contas a receber
7 Imobilizado
10 Provisões de ressarcimento
11 Obrigações com desmobilizações de ativos
7. Imobilizado: Política contábil: É apresentado pelo custo histórico de aquisi-
ção ou de construção, deduzido da depreciação acumulada. O custo histórico 
também inclui os custos de financiamento relacionados à aquisição ou constru-
ção de ativos qualificáveis. Os custos subsequentes são incluídos no valor con-
tábil do ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme apropriado, so-
mente quando é provável que irão gerar benefícios econômicos futuros 
associados ao item e quando seu custo pode ser mensurado com segurança. O 
valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Reparos e manutenções 
são apropriados ao resultado durante o período em que são incorridos. O custo 
das principais reformas é acrescido ao valor contábil do ativo quando os bene-
fícios econômicos futuros ultrapassam o padrão de desempenho inicialmente 
estimado para o ativo em questão. As reformas são depreciadas ao longo da 
vida útil econômica restante do ativo relacionado. Ganhos e perdas por aliena-
ções são determinados pela comparação do valor da venda com o valor contábil 
e são reconhecidos em “Outras (receitas) despesas operacionais, líquidas” na 
demonstração do resultado. A depreciação dos ativos imobilizados é calculada 
pelo método linear, considerando os custos e os valores residuais durante a 
vida útil econômica dos bens vinculados à infraestrutura da concessão. As taxas 
de depreciações utilizadas pela Companhia são definidas pela ANEEL por meio 
da resolução normativa nº 674/2015 de 11 de agosto de 2015. A Companhia 
reconhece uma obrigação segundo o valor justo para desmobilização de ativos 
no período em que elas ocorrerem, tendo como contrapartida o respectivo ativo 
imobilizado (Vide nota 11 - Obrigações com desmobilização de ativos).Impair-
ment do imobilizado: O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado 
para seu valor recuperável quando o valor contábil é maior do que o valor recu-
perável estimado, de acordo com os critérios adotados pela Companhia para 
determinar o valor recuperável. Os ativos que estão sujeitos à depreciação são 
revisados para verificar a necessidade de impairment sempre que eventos ou 
mudanças nas circunstâncias indiquem que o valor contábil pode não ser recu-
perável. A perda por impairment é reconhecida pelo montante excedente entre 
o valor contábil do ativo e seu valor recuperável. No exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021, a Companhia não identificou a necessidade de provisões 
para impairment para os ativos imobilizados.

Notas Explicativas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administra-
ção da Companhia no processo de aplicação de suas práticas contábeis. As 
áreas que requerem maior nível de julgamento e apresentam maior complexida-
de, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para 
as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 4. (a) Aprovação das 
demonstrações financeiras: A emissão destas demonstrações financeiras foi 
aprovada pela Diretoria em 29 de março de 2022. 2.2 Moeda funcional e de 
apresentação das demonstrações financeiras: A moeda funcional e de apre-
sentação da Companhia é o Real (“R$”). 3. Novas normas, alterações e inter-
pretações de normas emitidas pelo CPC e IASB: 3.1 Novas normas emiti-
das e emendas as normas contábeis adotadas pela Companhia: As 
seguintes alterações de normas emitidas pelo IASB foram adotadas pela primei-
ra vez para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2021: (i) Classificação de 
passivos entre circulante e não circulante: alterações ao IAS 1/CPC 26 “Apresen-
tação das Demonstrações Contábeis”; (ii) Adoção inicial do IFRS em subsidiá-
rias: alterações ao IFRS 1/CPC 37 “Adoção inicial das normas internacionais de 
contabilidade”; (iii) Custos de empréstimos no teste de desreconhecimento de 
passivos financeiros: alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”; 
(iv) Incentivos em arrendamentos: alterações ao IFRS 16/CPC 06 “Arrendamen-
tos” (v) Custo no cumprimento de contratos onerosos: alterações ao IAS 37/CPC 
25 “Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes; (vi) Concessões re-
lacionadas à COVID-19: alterações ao IFRS 17 “Contratos de seguro”; (vii) Re-
forma das IBORs (Interbank Offered Rate): alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instru-
mentos financeiros”, IAS 39/CPC 38 “Instrumentos financeiros - reconhecimento 
e mensuração, IFRS 7/CPC 40 “Instrumentos financeiros: evidenciação”, IFRS 4/
CPC 11 “Contratos de seguro” e IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos”. A Compa-
nhia analisou as emendas às normas contábeis mencionadas acima e não iden-
tificou impactos em suas políticas operacionais e contábeis. 3.2 Novas normas 
emitidas e emendas as normas contábeis ainda não adotadas pela Compa-
nhia: As seguintes alterações de normas emitidas pelo IASB serão adotadas 
pela primeira vez em exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2022: (i) Revisão 
de pronunciamentos técnicos pelo comitê de pronunciamentos contábeis, nº 
19/2021 com alterações nos Pronunciamentos Técnicos: CPC 37 (R1)/IFRS 1 - 
Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade, CPC 48/IFRS 9 - 
Instrumentos Financeiros, CPC 29/IAS 41 - Ativo Biológico e Produto Agrícola, 
CPC 27/IAS 16 - Ativo Imobilizado, CPC 25/IAS 37 - Provisões, Passivos Contin-

(a) Composição e movimentação: 2021 2020

Saldo no início do exercício Aerogeradores
Máquinas e 

Equipamentos
Edíficios e 

construções
Desmobilização 

de ativos
Obras em 

andamento Total Total
 Custo 97.902 5.525 109 2.641 513 106.690 106.681
 Depreciação acumulada (14.002) (973) (12) (207) – (15.194) (10.737)
Saldo líquido 83.900 4.552 97 2.434 513 91.496 95.944
 Adições – – – – – – 9
 Depreciação (4.207) (166) (3) (80) – (4.456) (4.457)
 Transferências – 9 – – (9) – –
Saldo no final do exercício 79.693 4.395 94 2.354 504 87.040 91.496
Custo 97.902 5.534 109 2.641 504 106.690 106.690
Depreciação acumulada (18.209) (1.139) (15) (287) – (19.650) (15.194)
Saldo no final do exercício 79.693 4.395 94 2.354 504 87.040 91.496
Taxas médias anuais de depreciação - % 4 3 3 3
8. Empréstimos e financiamentos: Política contábil: São reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e 
subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer dife-
rença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor 
total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período 
em que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando-se 
da taxa de juros efetiva.

(a) Composição: Encargos 
anuais médios

Circulante Não circulante Total
Modalidade 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Moeda nacional
 BNDES TJLP + 2,80% 2.680 2.585 51.077 53.559 53.757 56.144

2.680 2.585 51.077 53.559 53.757 56.144

(b) Perfil de vencimento
Modalidade 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 A partir de 2030 Total
Moeda nacional
 BNDES 2.680 3.002 3.261 3.520 3.780 4.559 5.770 6.730 20.455 53.757

2.680 3.002 3.261 3.520 3.780 4.559 5.770 6.730 20.455 53.757
5,0% 5,6% 6,6% 6,5% 7,0% 8,5% 10,7% 12,5% 39,1% 100%

equivalente a aplicação de 6% do preço contratual vigente aplicado sobre o 
montante em MWh que for inferior aos 100% e superior a 90% do montante 
contratado, dado que o ressarcimento anual captura os desvios inferiores a 
90%. Caso a energia fornecida seja superior a 100% da energia contratada, 
a Companhia receberá o valor equivalente a aplicação do PLD - preço de li-
quidação das diferenças sobre o montante em MWh, ou pode carregar o 
saldo para o próximo quadriênio, ou vender para um outro vendedor do mes-
mo leilão. O acerto financeiro para energia fornecida abaixo dos limites ocor-
re em 12 parcelas mensais e o acerto financeiro para energia gerada acima 
dos limites ocorre em 24 parcelas mensais, ambos a partir do mês de novem-
bro do último ano contratual de cada ciclo quadrienal, mediante liquidação 
das faturas mensais emitidas pela Companhia à CCEE. (c) Composição e 
movimentação:

Anual Quadrienal 2021
Saldo no início do exercício – – –
 Adições (i) 4.584 2.613 7.197
Saldo no final do exercício 4.584 2.613 7.197
 Circulante (i) 4.584 1.812 6.396
 Não Circulante – 801 801

4.584 2.613 7.197
(i) As adições ocorridas em 2021 referem-se substancialmente ao incidente 
do Trafo mencionado na nota 1.1.2 (a). Em 2020 não houve provisão de 
ressarcimento. A ANEEL emitiu o Despacho nº 2.303/2019 determinando à 
CCEE que proceda à suspensão dos ressarcimentos estabelecidos na 
Contratação de Energia Elétrica no Ambiente Regulado, referentes ao ano 
contratual apurado a partir de agosto de 2019, até a decisão final sobre o 
resultado da instauração da Audiência Pública nº 034/2019 que visa regular 
os procedimentos e critérios para apuração da restrição de operação por 
constrained-off de usinas eólicas. 
13. Receita: Política contábil: A receita é apresentada líquida dos impostos, 
das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A Companhia segue a 
estrutura conceitual do IFRS 15/CPC 47 “Receita de contrato com cliente”, 
baseada no modelo de cinco passos: (i) identificação dos contratos com os 
clientes; (ii) identificação das obrigações de desempenho previstas nos 
contratos; (iii) determinação do preço da transação; (iv) alocação do preço da 
transação à obrigação de desempenho previstas nos contratos e (v) 
reconhecimento da receita quando a obrigação de desempenho é atendida. 
O modelo de cinco etapas estabelece que a entidade deve reconhecer 
receita para representar a transferência de bens ou serviços prometidos a 
clientes no valor que reflita a contraprestação que a entidade espera ter 
direito em troca desses bens ou serviços. Os contratos de venda de energia 
da Companhia são realizados nos ambientes livre e regulado de 
comercialização brasileira, sendo registrados integralmente na CCEE, 
agente responsável pela contabilização e liquidação de todo o Sistema 
Interligado Nacional (SIN). A medição contábil do volume de energia a ser 
faturado decorre do processamento da medição física, ajustada ao rateio das 
perdas informadas pela CCEE. O reconhecimento contábil da receita é 
resultante dos valores a serem faturados aos clientes de acordo com a 
metodologia e preços estabelecidos em cada contrato, ajustadas às 
quantidades de energia efetivamente geradas, quando aplicável. Esses 
ajustes decorrem do mecanismo da CCEE que verifica a exposição líquida da 
Companhia (vendas, geração, compras e consumo), denominado balanço 
energético. Venda de energia elétrica: As operações de venda de energia 
realizadas pela Companhia são reconhecidas contabilmente nas 
demonstrações financeiras pelo seu valor justo.

Nota 2021 2020
Receita bruta
ACR
 Leilão de Energia Reserva (LER) 15.899 11.125
 Provisão de ressarcimento 10 (c) (7.197) –

8.702 11.125
ACL
 Câmara de Comercialização
  de Energia Elétrica (CCEE) 357 5.182

357 5.182
Venda crédito de carbono 761 –
Total receita bruta 9.820 16.307
Deduções sobre a receita bruta
 Impostos sobre vendas (342) (333)
 Taxa de fiscalização dos serviços
  de energia elétrica - TFSEE (65) (60)

(407) (393)
Receita líquida 9.413 15.914
As receitas da Companhia provenientes da venda de energia elétrica são em 
sua totalidade em reais e dentro do mercado interno brasileiro. As receitas 
com a venda de crédito de carbono foram em sua totalidade em dólar, reali-
zadas para o mercado externo.

(c) Movimentação
2021 2020

Saldo no início do exercício 56.144 58.214
 Provisões de juros 4.361 4.615
 Apropriações dos custos de captações 328 328
 Juros pagos (4.352) (4.636)
 Liquidações (2.724) (2.377)
Saldo no final do exercício 53.757 56.144
(d) Garantias
Modalidade Garantias
BNDES Garantia Votorantim S.A. (1) e Ventos de Santo Estevão Hoding 

S.A., Contas reservas; Penhor dos ativos e ações; Cessão 
fiduciária de direitos creditórios e direitos emergentes das 
autorizações.

Repasse 
 BNDES

Garantia VTRM Energia Participações S.A. e Ventos de Santo  
Estevão Hoding S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e ações; 
Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos emergentes das 
autorizações.

(1) Garantias serão liberadas após o cumprimento de determinadas obriga-
ções previstas nos contratos. 
10. Provisão de ressarcimento: Política contábil: A conta de provisão de 
ressarcimento - CCEE reflete os efeitos sobre a geração de energia fora dos 
limites de tolerância estabelecidos (energia efetivamente gerada e a energia 
contratada). Tais variações fora dos limites implicam no registro por estimati-
va de ativos ou passivos contratuais e são reconhecidos no resultado como 
ajuste positivo ou negativo da receita, na rubrica “Receita bruta de venda de 
energia - ACR”. A Administração da Companhia entende que a análise do 
atendimento a estes limites é uma estimativa significativa. (a) Ressarcimen-
to anual: Contratos LER: Caso a energia fornecida no ano, seja inferior a 
90% da energia contratada anualmente, o valor do ressarcimento total inclui-
rá a) O valor do ressarcimento equivalente a aplicação do preço contratual 
vigente no momento da apuração sobre o montante em MWh que for inferior 
aos 90%, b) E uma penalidade, equivalente a aplicação de 15% do preço 
contratual vigente sobre o montante em MWh que for inferior aos 90%. Caso 

14. Custos e despesas: Custo da geração 
de energia

Despesas gerais 
e administrativas 2021

Custo da geração 
de energia

Despesas gerais 
e administrativas 2020

Depreciação e amortização (4.461) – (4.461) (4.441) (21) (4.462)
Serviços de operação e manutenção (O&M) (1.812) – (1.812) (1.461) – (1.461)
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST (892) – (892) (665) – (665)
Custo de manutenção (23) – (23) (208) – (208)
Aluguéis e arrendamentos (298) – (298) (253) (1) (254)
Custo com suprimento de energia (7) – (7) (8) – (8)
Serviços de terceiros (241) (40) (281) (72) (204) (276)
Seguros (159) – (159) (40) (54) (94)
Outras despesas (82) (8) (90) (13) (9) (22)

(7.975) (48) (8.023) (7.161) (289) (7.450)

15. Resultado financeiro líquido: Política contábil: Receitas (despesas) 

financeiras: Compreendem os valores de juros sobre empréstimos e sobre 

aplicações financeiras, variação monetária e descontos diversos que são re-

conhecidos no resultado do exercício pelo regime de competência.

2021 2020
Receitas financeiras
 Rendimentos sobre aplicações financeiras 559 142

559 142

2021 2020
Despesas financeiras
 Juros sobre empréstimos e financiamentos (4.361) (4.615)
 Apropriações dos custos de captações (328) (328)
 Ajuste a valor presente de desmobilização de ativos (265) (246)
 Despesas de captação de empréstimos (28) –
 Outras despesas financeiras (31) (22)

(5.013) (5.211)
(4.454) (5.069)

a energia fornecida seja superior a 130% da energia contratada, a Compa-
nhia receberá o valor equivalente a 70% do preço contratual vigente sobre o 
montante em MWh. Em ambos os casos, o acerto financeiro ocorre em 12 
parcelas mensais a partir do segundo mês do próximo ciclo anual, mediante 
liquidação das faturas mensais emitidas pela Companhia à CCEE. (b) Res-
sarcimento quadrienal: Contratos LER: Caso a energia fornecida seja infe-
rior a 100% da energia contratada no final de cada quadriênio, o valor do 
ressarcimento total incluirá a) O valor do ressarcimento equivalente a aplica-
ção do preço contratual vigente sobre o montante em MWh que for inferior 
aos 100% e superior a 90% do montante contratado, b) E uma penalidade, 
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Declaração da auditoria

As demonstrações financeiras completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e o relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras completas estão disponíveis eletronicamente no endereço https://www.oestadoce.com.br/. O referido relatório do auditor independente 
sobre essas demonstrações financeiras foi emitido em 30 de março de 2022, sem modificações.

Athletico-PR tem teste de fogo na Libertadores
O Furacão faz um confronto direto com o Libertad-PAR pela liderança do Grupo B do torneio sul-americano

FOTO JOSÉ TRAMONTIN/ATHLETICO-PR

Fábio Carille realizou treinamento antes da viagem ao Paraguai



 25O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 26 de abril de 2022

Foco. Se a história entrar em campo hoje, o Manchester City será facilmente eliminado pelo Real 
Madrid, avalia Josep Guardiola. E é por isso que o técnico pede ao time inglês para esquecer todo 
o histórico do rival na Liga dos Campeões antes do jogo de ida da semifinal, na Inglaterra.ESPORTES

Ventos de Santo Ângelo Energias Renováveis S.A.
CNPJ: 23.037.501/0001-48

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio,  
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado. Fortaleza, 26 de abril de 2022 A Diretoria

Demonstração do Resultado Abrangente 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

Nota 2021
2020 (Não  
auditado) 2021

 Prejuízo do exercício (1.355) (10) (2.534)
Outros componentes do resultado 
 abrangente do exercício que não
  serão posteriormente
   reclassificados para o resultado
 Perda em participação de investida 6 (b) (524) – –
Total do resultado abrangente
 do exercício (1.879) (10) (2.534)
 Prejuízo do exercício atribuído
  aos acionistas controladores (1.879)
 Prejuízo do exercício atribuído
  aos acionistas não controladores (655)
Total do resultado abrangente
 do exercício (2.534)

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Balanço Patrimonial - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

Nota 2021
2020 (Não  
auditado) 2021

Ativo
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 34.338 459 141.881
  Tributos a recuperar 6 – 555
  Outros ativos – – 825

34.344 459 143.261
 Não circulante
  Investimentos 6 59.345 – –
  Imobilizado 7 – – 205.005

59.345 – 205.005

   
Total do ativo 93.689 459 348.266

Controladora Consolidado

Nota 2021
2020 (Não  
auditado) 2021

Passivo e patrimônio líquido
 Circulante
  Fornecedores 3 3 3.033
  Tributos a recolher 23 – 932

26 3 3.965
 Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 9 – – 165.670
  Tributos a recolher – – 877
  Partes relacionadas – – 24.746

– – 191.293
 Total do passivo 26 3 195.258
 Patrimônio líquido
  Capital social 95.582 496 95.582
  Ajuste de avaliação patrimonial (524) – (524)
  Prejuízos acumulados (1.395) (40) (1.395)

93.663 456 93.663
 Patrimônio líquido atribuído
  aos acionistas controladores 93.663 456 93.663
 Participação dos acionistas 
  não controladores – – 59.345
Total do patrimônio líquido 93.663 456 153.008
Total do passivo e patrimônio líquido 93.689 459 348.266

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de Dezembro 
(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

Nota 2021
2020 (Não  
auditado) 2021

Despesas operacionais
 Gerais e administrativas (20) (10) (1.142)

(20) (10) (1.142)
Prejuízo operacional antes
 do resultado financeiro (20) (10) (1.142)
Resultado de participações
 societárias
 Equivalência patrimonial 6 (1.405) – –

(1.405) – –
Resultado financeiro líquido
 Receitas financeiras 99 1 3.520
 Despesas financeiras (2) (1) (3.782)

97 – (262)
Prejuízo antes do imposto de
 renda e da contribuição social (1.328) (10) (1.404)
Imposto de renda e
 contribuição social
 Correntes (27) – (1.130)
Prejuízo do exercício atribuído 
 aos acionistas (1.355) (10) (2.534)
 Prejuízo do exercício atribuído
  aos acionistas controladores (1.355) (10) (1.355)
 Prejuízo do exercício atribuído
  aos acionistas não controladores – – (1.179)
Prejuízo do exercício (1.355) (10) (2.534)

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota
Capital  
social

Capital  
social a  

integralizar
Prejuízos  

acumulados

Ajuste de  
avaliação  

patrimonial Total

Participação dos  
acionistas não  
controladores

Patrimônio  
líquido

Em 1º de janeiro de 2020 (Não auditado) 96 (65) (30) – 1 – –
  Prejuízo do exercício – – (10) – (10) – –
 Total do resultado abrangente do exercício – – (10) – (10) – –
  Integralização de capital – 65 – – 65 – –
  Aumento de capital 400 – – – 400 – –
 Contribuições e distribuições aos acionistas 400 65 – – 465 – –
Em 31 de dezembro de 2020 (Não auditado) 496 – (40) – 456 – –
  Prejuízo do exercício – – (1.355) – (1.355) (1.179) (2.534)
  Resultado abrangente do exercício – – – (524) (524) 524 –
 Total do resultado abrangente do exercício – – (1.355) (524) (1.879) (655) (2.534)
  Aumento de capital 1.1.1 (a) 95.086 – – – 95.086 60.000 155.086
 Contribuições e distribuições aos acionistas 95.086 – – – 95.086 60.000 155.086
Em 31 de dezembro de 2021 95.582 – (1.395) (524) 93.663 59.345 153.008

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

Nota 2021
2020 (Não  
auditado) 2021

Fluxo de caixa das atividades 
 operacionais
Prejuízo antes do imposto de
 renda e da contribuição social (1.328) (10) (1.404)
Ajustes de itens que não
 representam alteração de
  caixa e equivalentes de caixa
 Equivalência patrimonial 6 (b) 1.405 – –
 Juros e variações monetárias de 
  empréstimos e financiamentos 9 (c) – – 1.214
 Apropriação dos custos
  de captações 9 (c) – – 81

77 (10) (109)
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Tributos a recuperar (6) – (550)
 Demais créditos e outros ativos – – (75)
Acréscimo (decréscimo) em passivos
 Fornecedores – 3 2.926
 Tributos a recolher 5 – 905
 Partes relacionadas – – 24.746
Caixa proveniente das
 (aplicado nas) operações 76 (7) 27.843
 Imposto de renda e
  contribuição social pagos (9) – (238)
Caixa líquido proveniente das
 (aplicado nas) atividades operacionais 67 (7) 27.605
Fluxo de caixa das
 atividades de investimento
 Aquisição de imobilizado 7 (a) – – (147.454)
 Aporte de capital em investidas 1.1.1 (d) (47.403) – –
Caixa líquido proveniente
 das (aplicado nas) atividades 
  de investimento (47.403) – (147.454)
Fluxo de caixa das atividades 
 de financiamento
 Captação de recursos 9 (c) – – 161.850
 Adições dos custos
  de captações 9 (c) – – (5.858)
 Aumento de capital 1.1.1 (a) 81.215 465 81.215
 Participação dos acionistas
  não controladores 1.1.1 (c) – – 11.269
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de financiamentos 81.215 465 248.476
Acréscimo (decréscimo) em
 caixa e equivalentes de caixa 33.879 458 128.627
 Efeito no caixa de empresas
  adquiridas incluídas na consolidação – – 12.795
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício 459 1 13.254
Caixa e equivalentes de caixa 
 no fim do exercício 34.338 459 141.881
Principais transações que
 não afetaram o caixa
 Aporte de capital
  via ativo imobilizado 1.1.1 (c) – – 48.731

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Notas Explicativas  
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Considerações gerais: A Ventos de Santo Ângelo Energias Renováveis 
S.A. (“Companhia”), com sede na cidade de Maracanaú, estado do Ceará, foi 
constituída nos termos do seu Estatuto Social, como Companhia, em 10 de 
agosto de 2015. Tem como objeto social a exploração de participação em 
consórcios ou sociedades, de usina de geração elétrica; a produção e a co-
mercialização de energia elétrica a partir de fonte eólicas; e, ainda, a implan-
tação, administração e operação de centrais geradoras, bem como o desen-
volvimento de projetos, a prestação de serviços de consultoria de projetos 

eólicos. A Companhia é controlada direta da holding VTRM Energia Participa-
ções S.A. (“VTRM”), joint venture controlada em conjunto pela Votorantim 
Geração de Energia S.A. (“VGE”) e Canada Pension Plan Investment (“CPP 
Investments Board”). A Companhia irá explorar e operar as centrais gerado-
ras eólicas localizadas nos estados de Piauí e Pernambuco, as quais com-
põem o complexo eólico Ventos do Piauí II (“VDP II”) e Ventos do Piauí III 
(“VDP III”), com previsão de 126.000 kW de capacidade instalada, por meio 
de suas controladas, relacionadas abaixo:

(b) Movimentação:
Controladora

2021
Saldo no início do exercício –
 Aquisição de investimento (Nota 1.1.1 (b)) 13.871
 Aporte de capital (Nota 1.1.1 (d)) 47.403
 Equivalência patrimonial (1.405)
 Perda na participação de investida (524)
Saldo no final do exercício 59.345
7. Imobilizado: Política contábil: É apresentado pelo custo histórico de 
aquisição ou de construção, deduzido da depreciação acumulada. O custo 
histórico também inclui os custos de financiamento relacionados à aquisição 
ou construção de ativos qualificáveis. Os custos subsequentes são incluídos 
no valor contábil do ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando é provável que irão gerar benefícios econômi-
cos futuros associados ao item e quando seu custo pode ser mensurado com 
segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Repa-
ros e manutenções são apropriados ao resultado durante o período em que 
são incorridos. O custo das principais reformas é acrescido ao valor contábil 
do ativo quando os benefícios econômicos futuros ultrapassam o padrão de 
desempenho inicialmente estimado para o ativo em questão. As reformas são 
depreciadas ao longo da vida útil econômica restante do ativo relacionado.  
Ganhos e perdas por alienações são determinados pela comparação do va-
lor da venda com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras (receitas) 
despesas operacionais, líquidas” na demonstração do resultado. A deprecia-
ção dos ativos imobilizados é calculada pelo método linear, considerando os 
custos e os valores residuais durante a vida útil econômica dos bens vincula-
dos à infraestrutura da concessão. As taxas de depreciações utilizadas pelas 
controladas da Companhia são definidas pela ANEEL por meio da resolução 
normativa nº 674/2015 de 11 de agosto de 2015. Impairment do imobiliza-
do: O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor re-
cuperável quando o valor contábil é maior do que o valor recuperável estima-
do, de acordo com os critérios adotados pela Companhia para determinar o 
valor recuperável. Os ativos que estão sujeitos à depreciação são revisados 
para verificar a necessidade de impairment sempre que eventos ou mudan-
ças nas circunstâncias indiquem que o valor contábil pode não ser recuperá-
vel. A perda por impairment é reconhecida pelo montante excedente entre o 
valor contábil do ativo e seu valor recuperável. No exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021, a Companhia e suas controladas não identificaram a 
necessidade de provisões para impairment para os ativos imobilizados.  
(a) Composição e movimentação:

Consolidado
2021

Obras em  
andamento

Saldo no início do exercício –
 Adições (i) 204.568
 Efeito de controladas adquiridas incluídas na consolidação 437
Saldo no final do exercício 205.005
 Custo 205.005
Saldo líquido no final do exercício 205.005

(i) O valor de adições compreende o saldo de adiantamento de ativos, no 
montante de R$ 48.731, em forma de aumento de capital realizado pela in-
vestidora VTRM, conforme Nota 1.1.1 (c). Adicionalmente, houve capitaliza-
ção dos juros sobre empréstimos no valor de R$ 8.383.
9. Empréstimos e financiamentos: Política contábil: São reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e 
subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer dife-
rença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor 
total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período 
em que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando-se 
da taxa de juros efetiva. (a) Composição:

Consolidado
2021

Modalidade Encargos anuais médios Não circulante
Moeda nacional
 BNDES TLP + 4,56% 165.670

165.670
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. TLP - 
Taxa de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional. (b) Perfil de 
vencimento:

Consolidado

Modalidade 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
A partir  
de 2030 Total

 Moeda nacional
  BNDES 5.801 7.523 7.523 7.523 7.523 7.523 7.523 114.731 165.670

5.801 7.523 7.523 7.523 7.523 7.523 7.523 114.731 165.670
3,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 69,3% 100,0%

(c) Movimentação:
Consolidado

2021
Saldo no início do exercício –
 Captações 161.850
 Juros e atualização monetária 9.597
 Adições dos custos de captações (5.858)
 Apropriação dos custos de captações 81
Saldo no final do exercício 165.670
(d) Garantias:
Modalidade Garantias
BNDES VTRM Energia Participações S.A.; Contas reservas; Penhor 

dos ativos e ações; Cessão fiduciária de direitos creditórios e 
direitos emergentes das autorizações.

(e) Condições restritivas: Os empréstimos e financiamentos obtidos pela 
Companhia e suas controladas exigem o cumprimento de algumas cláusulas 
restritivas financeiras, sob pena de antecipação de vencimento das dívidas 
vinculadas. Ainda, o não cumprimento das obrigações ou restrições 
mencionadas pode ocasionar a inadimplência em relação a outras obrigações 
contratuais (cross default), dependendo de cada contrato de empréstimo e 
financiamento. Adicionalmente, os empréstimos e financiamentos da 
Companhia e suas controladas exigem a apresentação do Índice de 
Cobertura do Serviço da Dívida - ICSD a partir de 2023, anualmente, 
relativamente ao ano anterior. 

Eólica Central Geradora Elétrica
Resolução autorizativa  

(ANEEL) Estado Município
 Ventos de Santa Alexandrina Energias Renováveis S.A. EOL Ventos de Santa Alexandrina 9.429/2020 Piauí Curra Novo do Piauí
 Ventos de São Caio Energias Renováveis S.A. EOL Ventos de São Caio 9.423/2020 Piauí Betânia do Piauí
 Ventos de São Ciríaco Energias Renováveis S.A. EOL Ventos de São Ciríaco 9.426/2020 Piauí Paulistana
As controladas da Companhia encontram-se em fase pré-operacional de 
construção de seu parque eólico e a entrada em operação comercial está 
prevista entre maio e novembro de 2022. O sucesso das operações futuras 
depende de atingimento das projeções de resultado da Administração e, prin-
cipalmente, pela obtenção de financiamento e/ou apoio financeiro dos acio-
nistas para a conclusão de seu parque eólico. 1.1 Principais eventos ocor-
ridos durante o exercício de 2021: 1.1.1 Principais eventos societários: 
(a) Aumento e integralização de capital: Em 2021, a investidora VTRM 
aumentou e integralizou o capital da Companhia no montante de R$ 95.087, 
passando de R$ 496 em 31 de dezembro de 2020 para R$ 95.583 em 31 de 
dezembro de 2021, conforme movimentação a seguir:

Mês
Transferência  

via caixa
Transferência via 

investimentos Total
 Fevereiro – 13.871 13.871
 Abril 12.400 – 12.400
 Maio 19.415 – 19.415
 Julho 15.588 – 15.588
 Dezembro 33.813 – 33.813

81.216 13.871 95.087
(b) Aquisição de investimento: Em fevereiro de 2021 a VTRM, controladora 
da Companhia, realizou reestruturação societária em seus investimentos dos 
parques eólicos VDP II e III, com isso efetuou uma cisão parcial em sua inves-
tida Ventos de João Paulo II Energias Renováveis S.A., transferindo a participa-
ção societária que detinha sobre as empresas Ventos de Santa Alexandrina, 
Ventos de Santo Caio e Ventos de Santo Ciríaco para a Ventos de Santo Ânge-
lo, no montante de R$ 13.871. Dessa forma, a Companhia passou a deter 
100% de participação e ser a controladora das empresas adquiridas.

Controladas
Percentual  

anterior
Percentual  

atual Valor
 Ventos de Santa Alexandrina
  Energias Renováveis S.A. 0% 100% 4.813
 Ventos de São Caio Energias
  Renováveis S.A. 0% 100% 4.092
 Ventos de São Ciríaco Energias
  Renováveis S.A. 0% 100% 4.966

13.871
(c) Reestruturação societária em controlada: Em 17 de junho de 2021 
houve uma reestruturação societária nas controladas da Companhia, com o 
objetivo de atingir a estrutura adequada para a operação dos parques. Desta 
maneira, houve alteração na participação societária das empresas Ventos de 
Santa Alexandrina, Ventos de Santo Caio e Ventos de Santo Ciríaco, que 
passaram a ter 50% do seu capital detido pela VTRM, através da emissão de 
novas ações preferenciais e aportes realizados via transferências de ativos 
imobilizados e transferências bancárias realizados em julho e setembro de 
2021. Portanto, as demonstrações financeiras consolidadas contemplam os 
saldos integrais dessas investidas, uma vez que os riscos e benefícios (aces-
so aos retornos) sobre o investimento será integralmente assumido pela 
Companhia.

Controlada

Quantidade  
de novas  

ações  
preferenciais

Trans- 
ferência  

via caixa

Trans- 
ferência  
via ativo  

imobilizado

Total de  
aumento  

de capital
 Ventos de Santa
  Alexandrina Energias 
   Renováveis S.A. 2.060.450.562 3.314 16.804 20.118
 Ventos de São Caio 
  Energias Renováveis S.A.2.060.036.900 6.452 13.443 19.895
 Ventos de São Ciríaco 
  Energias Renováveis S.A. 108.193.200 1.503 18.484 19.987

4.228.680.662 11.269 48.731 60.000
(d) Aumento de capital em controladas: Em 2021, a Companhia aumentou 
e integralizou o capital de suas controladas no montante de R$ 47.403, con-
forme a movimentação a seguir:

Mês Controlada
Transferência  

via caixa
 Abril Ventos de Santa Alexandrina Energias Renováveis S.A. 4.600
 Maio Ventos de Santa Alexandrina Energias Renováveis S.A. 5.838
 Julho Ventos de Santa Alexandrina Energias Renováveis S.A. 5.263
 Abril Ventos de São Caio Energias Renováveis S.A. 3.100
 Maio Ventos de São Caio Energias Renováveis S.A. 8.044
 Julho Ventos de São Caio Energias Renováveis S.A. 5.157
 Abril Ventos de São Ciríaco Energias Renováveis S.A. 4.700
 Maio Ventos de São Ciríaco Energias Renováveis S.A. 5.533
 Julho Ventos de São Ciríaco Energias Renováveis S.A. 5.168

47.403

1.1.2 Outros eventos: (a) Efeitos da pandemia provocada pelo novo Co-
ronavírus (COVID-19): Em razão da pandemia declarada pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), relacionada ao novo Coronavírus (COVID-19) que 
vem afetando o Brasil e diversos países no mundo, trazendo riscos à saúde 
pública e impactos na economia mundial, a Companhia e suas controladas 
informam que, de acordo com um Plano Corporativo de Resposta a esta 
pandemia, vêm tomando as medidas preventivas e de mitigação dos riscos 
em linha com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde nacio-
nais e internacionais, visando minimizar, ao máximo possível, eventuais im-
pactos no que se refere à saúde e segurança dos seus colaboradores, fami-
liares, parceiros e comunidades, e à continuidade do negócio. A Companhia 
e suas controladas estão avaliando o assunto também junto aos seus forne-
cedores e demais credores e até o momento não foram identificados impac-
tos materiais para os seus negócios. (i) Cumprimento de obrigações assu-
midas com fornecedores: A Companhia e suas controladas avaliaram seus 
principais contratos de suprimento, junto aos fornecedores e concluiu que, 
apesar dos impactos causados pela pandemia, as obrigações contratuais 
foram cumpridas e, portanto, nesse momento não há evidências ou formali-
zações de insolvência ou falta de liquidez dos contratos. (ii) Cumprimento 
de obrigações em contratos de dívidas - covenants: A Companhia avaliou 
os covenants contidos nos contratos de dívidas de suas controladas em 31 
de dezembro de 2021, e concluiu que a pandemia não impactou no atendi-
mento das obrigações acordadas. 2. Apresentação das demonstrações fi-
nanceiras e resumo das práticas contábeis: 2.1 Base de apresentação: 
(a) Demonstrações financeiras individuais e consolidadas: As demons-
trações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas e estão sen-
do apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, vigen-
tes em 31 de dezembro de 2021, o que inclui os pronunciamentos emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e conforme as normas 
internacionais de Relatório Financeiro (International Financial Reporting 
Standards (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(“IASB”)) e interpretações “IFRIC”, e evidenciam todas as informações rele-
vantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais 
estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.  
A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas con-
siderou a base contábil de continuidade operacional, o custo histórico como 
base de valor, exceto no caso de certos ativos e passivos financeiros, que 
foram ajustados para refletir a mensuração ao valor justo. (b) Aprovação das 
demonstrações financeiras: A emissão destas demonstrações financeiras 
foi aprovada pela Diretoria em 05 de abril 2022. 2.2 Consolidação: A Com-
panhia consolida todas as entidades sobre as quais detém controle, isto é, 
quando está exposta ou tem direito a retornos variáveis de seu envolvimento 
com a investida e tem capacidade de dirigir as atividades relevantes da inves-
tida. As principais empresas controladas incluídas na consolidação estão 
descritas Nota 2.2 (c). (b) Controladas: As controladas são totalmente con-
solidadas a partir da data em que o controle é transferido para a Companhia. 
Transações, saldos e resultados de transações entre controladas da Compa-
nhia são eliminados. Na aquisição, as políticas contábeis das controladas são 
alteradas quando necessário, para assegurar a consistência com as políticas 
adotadas pela Companhia. (c) Operação em conjunto (joint operation): 
Operação em conjunto (joint operation) é um negócio em conjunto segundo o 
qual as partes integrantes que detêm o controle conjunto do negócio têm di-
reitos sobre os ativos e têm obrigações pelos passivos relacionados ao negó-
cio. Essas partes são denominadas de operadores em conjunto. As opera-
ções em conjunto são contabilizadas nas demonstrações financeiras para 
representar os direitos e as obrigações contratuais da Companhia. Dessa 
forma, os ativos, passivos, receitas e despesas relacionados aos seus inte-
resses em operação em conjunto são contabilizados individualmente nas 
demonstrações financeiras de forma proporcional à participação da Compa-
nhia na controlada em conjunto. As controladas da Companhia possuem 
participação de: (a) 17,02% e 23,40%, pelas empresas Ventos de São Caio 
Energias Renováveis S.A. e Ventos de São Ciríaco Energias Renováveis 
S.A., respectivamente, na empresa Consórcio Ventos do Piauí II, havendo 
controle em conjunto com as consorciadas: i) Ventos de São Ciro Energias 
Renováveis S.A; ii) Ventos de Santo Alderico Energias Renováveis S.A.; e iii) 
Ventos de São Crispim I Energias Renováveis S.A.. (b) 21,74% pela Ventos 
de Santa Alexandrina Energias Renováveis S.A. na empresa Consórcio Ven-
tos do Piauí III, havendo controle em conjunto com as consorciadas: (i) Ven-
tos de Santo Alfredo Energias Renováveis S.A.; (ii) Ventos de Santo Antero 
Energias Renováveis S.A.; (iii) Ventos de Santo Apolinário Energias Renová-
veis S.A.; e (iv) Ventos de São Bernardo Energias Renováveis S.A.. Os Con-
sórcios têm por objeto a construção, manutenção, operação e uso de deter-
minados ativos comuns, especialmente a subestação coletora, a subestação 
seccionadora/elevadora, a linha de transmissão e a rede média tensão, entre 
outros, para uso de todas as Consorciadas. 

(d) Empresas controladas incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas:
2021 2020

Controladas
Capital  

total
Capital  
votante

Capital  
total

Capital  
votante Localização Atividade principal

 Ventos de Santa Alexandrina Energias Renováveis S.A. 50,00% 100,00% 0,00% 0,00% Piauí - Brasil Geração de energia elétrica
 Ventos de São Caio Energias Renováveis S.A. 50,00% 100,00% 0,00% 0,00% Piauí - Brasil Geração de energia elétrica
 Ventos de São Ciríaco Energias Renováveis S.A. 50,00% 100,00% 0,00% 0,00% Piauí - Brasil Geração de energia elétrica
Para fins de consolidação são considerados os percentuais de 100% de participação societária, visto que a Companhia é detentora da totalidade de ações 
ordinárias de suas controladas.
2.3 Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras: 
A moeda funcional e de apresentação da Companhia é o Real (“R$”).  
3. Novas normas, alterações e interpretações de normas emitidas pelo 
CPC e IASB: 3.1 Novas normas emitidas e emendas às normas contá-
beis adotadas pela Companhia e suas controladas: As seguintes altera-

ções de normas emitidas pelo IASB foram adotadas pela primeira vez para o 
exercício iniciado em 1º de janeiro de 2021: (i) Classificação de passivos 
entre circulante e não circulante: alterações ao IAS 1/CPC 26 “Apresentação 
das Demonstrações Contábeis”; (ii) Adoção inicial do IFRS em subsidiárias: 
alterações ao IFRS 1/CPC 37 “Adoção inicial das normas internacionais de 

contabilidade”; (iii) Custos de empréstimos no teste de desreconhecimento 
de passivos financeiros: alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos finan-
ceiros”; (iv) Incentivos em arrendamentos: alterações ao IFRS 16/CPC 06 
“Arrendamentos”; (v) Custo no cumprimento de contratos onerosos: altera-
ções ao IAS 37/CPC 25 “Provisões, passivos contingentes e ativos contin-
gentes; (vi) Concessões relacionadas à COVID-19: alterações ao IFRS 17 
“Contratos de seguro”; (vii) Reforma das IBORs (Interbank Offered Rate): 
alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”, IAS 39/CPC 38 
“Instrumentos financeiros - reconhecimento e mensuração, IFRS 7/CPC 40 
“Instrumentos financeiros: evidenciação”, IFRS 4/CPC 11 “Contratos de se-
guro” e IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos”. A Companhia e suas controladas 
analisaram as emendas às normas contábeis mencionadas acima e não 
identificaram impactos em suas políticas operacionais e contábeis. 3.2 No-
vas normas emitidas e emendas às normas contábeis ainda não adota-
das pela Companhia e suas controladas: As seguintes alterações de nor-
mas emitidas pelo IASB serão adotadas pela primeira vez em exercícios 
iniciados após 1º de janeiro de 2022: (i) Revisão de pronunciamentos técni-
cos pelo comitê de pronunciamentos contábeis, nº 19/2021 com alterações 
nos Pronunciamentos Técnicos: CPC 37 (R1)/IFRS 1 - Adoção Inicial das 
Normas Internacionais de Contabilidade, CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Fi-
nanceiros, CPC 29/IAS 41 - Ativo Biológico e Produto Agrícola, CPC 27/IAS 
16 - Ativo Imobilizado, CPC 25/IAS 37 - Provisões, Passivos Contingentes e 
Ativos Contingentes e CPC 15 (R1)/IFRS 3 - Combinação de Negócios, em 
decorrência das alterações anuais relativas ao ciclo de melhorias 2018-2020; 
Ativo Imobilizado - vendas antes do uso pretendido; Contrato Oneroso - cus-
tos de cumprimento de contrato; e Referências à Estrutura Conceitual. A en-
tidade deve aplicar essas alterações nos períodos anuais com início em, ou 
após, 1º de janeiro de 2022. A Companhia e suas controladas analisaram as 
emendas às normas contábeis mencionadas acima e não identificaram im-

pactos em suas políticas operacionais e contábeis a serem adotados retros-
pectivamente ou no início do exercício de 2022. 4. Estimativas e julgamen-
tos contábeis críticos: Com base em premissas, a Companhia e  
suas controladas fazem estimativas com relação ao futuro. Por definição,  
as estimativas e julgamentos contábeis são continuamente avaliados e ba-
seiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas 
de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. As revi-
sões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. As estimativas 
contábeis raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. Em 31 de 
dezembro de 2021, considerando que a Companhia e suas controladas se 
encontram em fase pré-operacional, não há estimativas e premissas que 
apresentam risco significativo, com probabilidade de causar ajuste relevante 
nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social.  
6. Investimentos: Política contábil: Os investimentos em entidades contro-
ladas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial (MEP) a partir 
da data em que elas se tornam sua coligada, empreendimento controlado em 
conjunto ou controlada. Para ser classificada como entidade controlada em 
conjunto, deve existir acordo contratual que permite a Companhia controle 
compartilhado da entidade e dá à Companhia direito aos ativos líquidos da 
entidade controlada em conjunto, e não direito aos seus ativos e passivos 
específicos.

(a) Composição:
Controladora

Informações em 31 de dezembro de 2021

Resultado de  
equivalência  

patrimonial Saldo

Patrimônio  
líquido

Prejuízo do  
exercício

Percentual de  
participação  

total (%)

Percentual de  
participação  
votante (%) 2021 2021

Investimentos avaliados por equivalência patrimonial
 Ventos de Santa Alexandrina Energias Renováveis S.A. 39.701 (931) 50,00% 100,00% (513) 19.851
 Ventos de São Caio Energias Renováveis S.A. 39.432 (855) 50,00% 100,00% (456) 19.716
 Ventos de São Ciríaco Energias Renováveis S.A. 39.556 (798) 50,00% 100,00% (436) 19.778

(1.405) 59.345
O resultado de equivalência patrimonial corresponde ao saldo de 100% do resultado das empresas controladas nos meses de fevereiro a maio, e 50% do 
resultado de junho a dezembro. As controladas foram adquiridas no mês de fevereiro de 2021 conforme reestruturação societária dos complexos Piauí II e 
III, descrita nota 1.1.1 (b), motivo pelo qual não possuem saldo comparativo de equivalência e de saldo de investimentos.

Diretoria

Frederico Ferreira Sarmento - Diretor Cesar Augusto Conservani - Diretor

Contador

Rafael Reva - CRC 053271/O-0 - CPF: 042.236.189-54

Declaração da auditoria

As demonstrações financeiras completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e o relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras completas estão disponíveis eletronicamente no endereço https://www.oestadoce.com.br/. O referido relatório do auditor independente 
sobre essas demonstrações financeiras foi emitido em 30 de março de 2022, sem modificações.

Presidente do Timão dá entrevista após “silêncio”
Dirigente defendeu o treinador Vitor Pereira, falou sobre patrocinador e lamentou derrotas nos clássicos

O presidente do Corin-
thians, Duilio Monteiro 
Alves, concedeu entrevista 
coletiva nesta segunda-fei-
ra e respondeu a temas im-
portantes do clube dentro e 
fora de campo. Ele defendeu 
o técnico Vitor Pereira de 
críticas, lamentou as cinco 
derrotas em clássicos nesta 
temporada e explicou a cam-
panha Futebol Sem Ódio 
que silenciou as redes sociais 
do clube como iniciativa de 
reflexão sobre os casos de 

violência no futebol brasilei-
ro neste ano.

“Não dá para você jogar 
bola tranquilo sabendo que, 
após um resultado que não 
seja positivo, a sua família 
esteja correndo risco”, disse 
Duilio Monteiro Alves.

Alguns jogadores, como 
o Cássio, foram para o jogo 
contra o Palmeiras, mas não 
estavam se sentindo bem. 
Ele estava com febre. O Wil-
lian pela manhã estava com 
dores no corpo e febre e não 

foi para a partida. Esses dois 
casos foram por isso e não 
avisamos. O clube optou por 
fazer a campanha de tudo 
que estamos vendo hoje que 
está passando dos limites, 
discurso de ódio, fake news. 
Nos sentimentos na obriga-
ção de fazer algo. Por isso 
não comunicamos esses 
casos a vocês jornalistas. 
Não é um apagão à impren-
sa. A gente precisa se unir 
para fazer algo. Na Premier 
League, tivemos ameaça de 

bomba na casa do zagueiro 
do Manchester United. Fo-
mos ao jogo para ganhar. 
Nunca vamos para perder. 
Precisamos chamar atenção 
para esse problema que to-
dos nós vivemos.

Derrotas nos clássicos
Óbvio que dói muito. 

Como presidente e torce-
dor, não admito perder para 
o Palmeiras. Me estraga o 
ano e não o dia. Mas acon-
tece, é o futebol. Anos atrás, 

fomos muito superiores em 
todos os clássicos. Cobran-
ça existe muita aqui dentro. 
Esse último jogo vimos um 
Corinthians que não foi 
bem, tomou gols de bola 
parada, mas não vi falta de 
vontade ou apatia, não con-
cordo com isso.

Taunsa
Esse assunto já está com 

o departamento jurídico. 
Estão tomando as medidas 
previstas em contrato. Lógi-

co que estaríamos mais con-
fortáveis com esse dinheiro 
no caixa. Mas esse valor não 
vai mudar a nossa vida.

Vitor Pereira
O Vitor está tentando 

buscar o time ideal, com 
mescla de atletas jovens e ex-
perientes e com a intensida-
de que ele quer. Não dá para 
falar que poupou jogadores 
no clássico. Não vejo como 
rodízio, ele vem tentando 
equilibrar isso da idade.
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ESPORTES Ouro. Promessas do triatlo brasileiro para Paris 2024, Miguel Hidalgo e Djenyfer Arnold foram campeões neste domingo 
(24) da Copa América em Salinas (Equador) , que concede pontos para o ranking mundial da modalidade. Natural de Salto-
-SP, Hidalgo de 21 anos foi o primeiro a cruzar a linha de chegada na praia de Chipipe ao completar a prova em 56m04s.

Para os europeus da última campeã, França, os bilhetes podem ser reservados pelo site Fifa.com/tickets

Quem deseja comprar in-
gressos para a Copa do Ca-
tar precisa se apressar. A Fifa 
anunciou nesta segunda-feira 
que a segunda fase da venda 
de entradas para o Mundial 
termina na próxima quinta-
-feira, dia 28, às 6h (horário 
de Brasília). Quem deseja 
comprar os bilhetes pode re-
servá-los pelo site Fifa.com/
tickets. O torneio acontece 
entre 21 de novembro e 18 de 
dezembro deste ano.

Segundo a Fifa, nesta fase 
os ingressos ainda são sor-
teados conforme a demanda. 
Não há diferença para quem 
solicitou as entradas no pri-
meiro ou último dia do pe-
ríodo de vendas. As entradas 
serão alocadas somente após 
o encerramento oficial. Caso 
o número de bilhetes solicita-
dos exceda o estoque dispo-
nível, as entradas serão dis-
ponibilizadas através de um 
sorteio com seleção aleatória.

Quem solicitou os ingres-
sos receberá uma notificação 
da Fifa sobre a aprovação até 
o dia 31 de maio, juntamen-
te com as etapas a seguir e o 
prazo para pagar os ingressos 
atribuídos. Aqueles que não 
tiverem os pedidos aprova-
dos também serão notifica-
dos. Ao todo, são 3 milhões 
de ingressos disponíveis (2 
milhões à venda e 1 milhão 
reservados à Fifa e seus pa-
trocinadores).

Para os torcedores de fora 
da Catar, os preços dos in-
gressos individuais para a 
primeira fase variam entre 
62 euros e 200 euros (R$ 316 
a R$ 1.020). Para a final, os 
valores vão de 550 euros a 
1.460 euros (R$ 2.800 a R$ 
7.440). A faixa de preço dos 
ingressos reservados para os 
residentes do país árabe vai 
de 10 euros a 190 euros (R$ 
50 a R$ 970). Em média, os 
valores estão 30% mais caros 
em relação aos da Copa do 
Mundo de 2018.

Quem deseja comparecer 
ao Catar para acompanhar 
a Copa, em novembro e de-
zembro, terá quatro tipos de 
ingressos a disposição nesta 
primeira fase. São 32 seleções 
credenciadas. Entre eles es-
tão os “bilhetes individuais” 
(assentos específicos para 
determinada partida, dispo-
níveis para todos os jogos, 
exceto a partida de abertura e 
a final), “equipe” (para quem 
deseja acompanhar um time 
específico ao longo de sua 
trajetória no Catar, começan-
do pela primeira partida da 
fase de grupos), “quatro está-
dios” (novo tipo de ingresso 
que oferece aos torcedores a 
oportunidade de ir a quatro 
estádios diferentes em dias 
consecutivos) e “acessibili-
dade” (destinado às pessoas 

com deficiência e mobilidade 
reduzida o acesso a instala-
ções e espaços adaptados que 
cobrem uma variedade de 
necessidades).

Depois de pagar os ingres-
sos, os torcedores poderão 
reservar hospedagem e so-
licitar o cartão Hayya, que 
também servirá como uma 
permissão de entrada no 
Catar para torcedores inter-
nacionais que viajam para o 
torneio. Todos os espectado-
res, independentemente de 
serem residentes do Catar ou 
estrangeiros, precisarão do 
cartão Hayya junto com o in-
gresso da partida para entrar 
no estádio. Mais informações 
no site qatar2022.qa.

Covid-19
As autoridades do Ca-

tar afirmam que vão for-
necer as diretrizes de 
saúde e segurança neces-
sárias para a proteção dos 
torcedores. Todos devem 
seguir as instruções de 
viagem das autoridades 
do Catar, incluindo as re-
gras e recomendações do 
Ministério da Saúde do 
país. Informações com-
pletas sobre as medidas 
de segurança relaciona-
das ao covid-19 serão co-
municadas antes do iní-
cio da competição.

O Brasil é o cabeça de 
chave no Grupo G, que 
também tem Sérvia, Suíça e 
Camarões. Das 32 seleções 
participantes, 29 já são co-
nhecidas, enquanto três se-
rão definidas em jogos de 
repescagem em junho.

FOTO REUTERS

Fifa encerra 2a fase da venda de 
ingressos para a Copa na quinta
Para os torcedores de fora do Catar, os preços dos ingressos individuais 
para a primeira fase variam entre 62 euros e 200 euros (R$ 316 a R$ 1.020)

O rei
Vim para o Rio de Janeiro pra voltar e não voltei. 

Que saudade desta terra entre as serras, terras que não 
voltam, mais.

André Bloc
No tópico sobre o jornalista André Bloc na coluna de 

sexta que passou diz quem tem, e o certo é que tem.

Zé Sarto
Nosso jovem prefeito é um homem de valor e ao mes-

mo tempo humilde ao receber críticas. Sua decisão de 
escolher a praia de Iracema para o show de 296 anos da 
cidade que ele administra foi legal e justo porque a praia 
de Iracema é parte ativa do Fortaleza.

Praia de Iracema

ESPORTE
AMADOR

Praia dos Amores que o mar carregou. praia do Estoril, 
da ponte metálica, do Lidu, do Cirandinha, do Caramuru, 
do Comercial Clube, do Centro Massapeense, do Clube dos 
Diários, do Praia Clube e do saudoso Pacoti.

CID E O ESPORTE Ele nunca esqueceu o esporte e sabe que 
uma juventude forte se faz praticando esporte. O então governador 
Cid Gomes aqui está em seu gabinete com gente ligada ao futsal.

SAUDADES Revendo meus arquivos encontrei esta foto 
de aspirantes do Ceará em 1987. Em pé: Osvaldo, Roberto, Ce-
zinha, Zé Carlos, Claudio e Marcílio. Agachados estão: Régis, 
Oliveira Canindé, Erasmo, Wanks e Bacabal.

LANÇAMENTO “Aconteceu o lançamento da Oroch em São Paulo, 
na Transamerica Expo Center. Quem esteve presente foi o presidente da 
Renault Ricardo Gondo e o presidente do Grupo Holanda Sérgio Holan-
da acompanhado do Diretor do Grupo Holanda Said Sahdo”.

Mais informações de Silvio Carlos: 
e-mail: promoviltda@yahoo.com.br

Repercussão
O tópico que dei aqui sobre o assunto da Enel ao nosso 

bolso, vem tendo enorme repercussão e agora vejo que 
a Fecomércio e a câmara municipal também se manifes-
taram em favor do povo. Isto mostra aos poderosos da 
Enel que nós não somos uma terra de ninguém e que aqui 
nossos homens públicos têm coragem.

Rossman Cavalcante
A TV Assembleia reprisou na quinta do forrado entre-

vista com o professor de Educação Física Rossman caval-
cante que mostrou todo seu conhecimento em torno de 
educação física e sua importante presença no ser humano.

Alcides Gerardi
Ela cultiva o pecado fazendo do amor mercado tabela-

do o seu carinho.

Denise Santiago
Muito boa a presença de Denise Santiago na programa-

ção esportiva da TV Diário. Ela junta sua beleza e simpa-
tia contagiantes com um preparo profissional que a coloca 
entre as melhores de nossa crônica esportiva.

Loteria dos Sonhos
Eu pessoalmente jamais desistirei, porque o meu dia 

pode chegar.

EMPÓRIO ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a ALTERAÇÃO LI-
CENÇA DE OPERAÇÃO, COM MUDANÇA DE TITULARIDADE, Nº 116/2019 - DICOP, válida até 26/9/2022, 
para coleta e transporte de produtos perigosos, tais como resíduos de serviço de saúde, no Estado do 
Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licencia-
mento da SEMACE.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
No uso de suas atribuições legais, torna público que recebeu o EIA/RIMA referente à ativida-
de do Complexo Fotovoltaico Zenith localizado no município de Pentecoste, na Fazenda Ria-
cho dos Bois, imóvel Riacho do Paulo e imóvel Riacho dos Bois, S/N, Zona Rural, conforme 
processo da SEMACE nº02568462/2022, 02568640/2022, 02556189/2022, 02568470/2022, 
02556200/2022, 02556685/2022, 02556227/2022, 02885328/2022, 02886774/2022, 
02885450/2022, 02885697/2022, 02886065/2022 e 02886200/2022.

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAVOY
CNPJ Nº 39.750.100/0001-70

Torna público que requereu à SEUMA a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
PARA CONSTRUÇÃO CIVIL (REGULARIZAÇÃO) para a construção civil de um 
condomínio residencial multifamiliar, localizado na Rua Leonardo Mota, 545, Mei-
reles, CEP 60170-040, no Município de Fortaleza, Estado do Ceará.

CARTÓRIO JAIME ARARIPE
Av. Mister Hull, 4965, Antonio Bezerra, Fone: 32353301

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 75863 - ALEX LOPES DA SILVA e ELISABETE SILVA CORREIA; Edital 
n° 75864 - JOSÉ ADEMIR MORAIS MENDES e JÉSSICA BEZERRA DA SILVA; 
Edital n° 75865 - ANTONIO JURACIR PINHEIRO e MARIA REGIANE DIAS 
DE SOUSA; Edital n° 75866 - FRANCISCO VANDILSON VIEIRA DA SILVA e 
JÉSSICA TATIANE DE SOUZA GADELHA; Edital n° 75867 - EMANUEL LEAL 
MARQUES e INGRID VALENTIM DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. Lavrado 
para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza – CE, 25 de Abril de 2022.
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
Jornal O ESTADO 

CARTÓRIO JEREISSATI
RUA MAJOR FACUNDO, 709, CENTRO, FONE: 3231.23.53

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
339334-  Ednir dos Santos Fernandes e Daiany Evelyn Rocha Sousa; 
339335- Mayckel de Oliveira Ribeiro e Emanuela Pereira da Silva;
339336- Atilla Neves Marques e Ivna Hilda Barreto da Silva;
339337- Francisco Adalmir Duarte de Sousa e Andréa de Freitas Nascimento;
339338- Paulo Ricardo Loiola do Nascimento e Cristiane Sousa Lima; 
339339- Isaque de Souza Barros e Jamyle Lopes Pacheco;
339340- Romulo Alves de Sousa e Ana Cibele da Silva Cavalcante; 
339341- José Valadares Calheiros e Regina Maria da Silva Freitas;
339342- Gilvan Lima Batista e Janaina Silva de Castro;
339343- Carlos Marcius Santos de Sousa e Valdiana Barbosa Vasconcelos;
339344- Pedro Nogueira Ferreira e Maria Valdirene da Silva Farias
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins.
 Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 25 de Abril de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE MONDUBIM
Rua Benjamim Brasil 340, Mondubim, Fortaleza-CE. CEP 60711-442

Fazer saber que pretendem casar-se civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9535-PAULO EDNO NOBRE TEIXEIRA DE FREITAS E ANTONIA CLEBIANE PONTES 
TEIXEIRA
Nº9536-ANDERSON AMORIM PARENTE E THAIS RODRIGUES FARIAS DA SILVA
Nº9537-GUTEMBERG SANTOS DA ROCHA E STEFANE MARIA SILVA DA COSTA
Nº9538-EVANILDO RODRIGUES MESQUITA E LIDIANE MARIA DA SILVA
Nº9539-FRANCISCO VALCY MACEDO ALVES E FRANCISCA IVANA SOUSA DA SILVA
Nº9540-MANOEL SILVA AMORIM E ROSIANA CARDOSO GAMILEIRA
Nº9541-LUCIANO SILVA DE ABREU E JESSICA SILVA MATOS
Nº9542-ANTONIO MARCOS SILVA DOS SANTOS E RENIKA JANICK ANDRADE EDUARDO.

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 25 de Abril de 2022.

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

AV. ABOLIÇÃO,3220 - MEIRELES
TELEFONES: 085 3085-9379

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30808 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CARLOS MUNDÔ CAVALCANTE LIMA e VANESSA MELO ARAGÃO;
Edital n° 30809 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RANIERE NASCIMENTO DOS SANTOS e ROMANA JOYCE RODRIGUES MAIA;
Edital n° 30810 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
INÁCIO CABÓ MOURA FALEIROS e KATIANA RODRIGUES DOS SANTOS;
Edital n° 30811 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO SANIO DOS SANTOS BARBOSA e PRISCILA CASTELO BRANCO DO NASCIMENTO;
Edital n° 30813 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAIMUNDO VALDERIR DAS CHAGAS JÚNIOR e INGRID RANYELLE CARVALHO OLIVEIRA;
Edital n° 30812 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ELIAS FERREIRA DA PONTE NETO e BRENA SAMYLY SAMPAIO DE PAULA;
Edital n° 30824 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WALLACE DA SILVA NASCIMENTO e JULIANA MAGDA GABRIEL HOLANDA;
Edital n° 30814 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOELYTON GONZAGA DA SILVA NETO e TATIELE SANTOS DA SILVA;
Edital n° 30816 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FELIPE RENAN CAMPÊLLO COSTA e LISSA MAYLA SOUSA MENEZES;
Edital n° 30815 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO FREDERICO MOTA PORTELA MAPURUNGA e LORENA DO NASCIMENTO ROCHA;
Edital n° 30818 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MATHEUS ANTUNES BRUNO DA SILVA e MARIA DOLORES ARRAIS MELO DE ANDRADE;
Edital n° 30817 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
THIAGO SOARES BARROSO DE FREITAS e AMANDA MELO VIEIRA;
Edital n° 30819 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PABLO AUGUSTO COELHO COSTA e CAMILA LOPES DO AMARAL;
Edital n° 30820 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ELIANO TORRES LANDIM e CLAUDIA REJANE MOREIRA LOBO;
Edital n° 30821 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MIGUEL ANGELO AGOSTINHO VERINO e LUCIANA GIZELE TRINDADE DA SILVA;
Edital n° 30822 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GABRIEL BORGES CAVALCANTE e LUANDA NERY DE OLIVEIRA COSTA;
Edital n° 30823 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO MIRABOU MACEDO FERNANDES JUNIOR e VANKERLE CASTRO DE ALMEIDA.
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 25 de abril de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

AV. ABOLIÇÃO,3220 - MEIRELES
TELEFONES: 085 3085-9379

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30771 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RICARDO BARROSO LIMA e ELIS REGINA VASCONCELOS FARIAS.

Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 25 de abril de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe
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A cantora cearense Mari Fer-
nandez, 21, vem conquistando o 
Brasil cada vez mais, de origem 
humilde a cantora saiu da ci-
dade de Alto Santo, interior do 
Ceará, em busca do seu grande 
sonho, e não parou mais. A jo-
vem é a primeira voz feminina 
a dominar o piseiro, em 2021 
alcançou o segundo lugar no 
Spotify, levando seu nome e sua 
música para a Times Square em 
Nova Iorque, nos Estados Uni-
dos. Certamente você já deve ter 
ouvido “Não, não vou”, “Parada 
Louca” e “Ficante fiel”, grandes 

sucessos da cantora. Em abril 
deste ano Mari realizou mais 
um sonho, lançou seu seu pri-
meiro DVD ao lado de grandes 
artistas no meio musical, entres 
eles Simone e Simaria, Xand 
Aviao e Zé Vaqueiro.

Com apenas um ano de car-
reira a artista já possui mais de 
5 milhões de ouvintes no Spo-
tify e mais de 300 milhões de 
visualizações no YouTube. Du-
rante toda sua jornada ao suces-
so, a cantora enfrentou muitos 
desafios, mas nunca baixou a 
cabeça, pelo contrário, usou 

cada dificuldade e transformou 
em força para continuar e ser 
melhor cada vez mais. Acos-
tumada a cantar somente em 
barzinhos e muitas vezes para 
um público pequeno, ela desta-
ca a importância de fazer o que 
realmente ama, e o sucesso será 
uma consequência.

“No início eu sentia muita di-
ficuldade como artista, cantava 
em barzinhos por valores muito 
baixos, pouquíssimos amigos 
iam nos meus shows e o público 
era pequeno, já cantei em um 
lugar que só tinha eu no palco e 

um vendedor de churrasco. Sem-
pre me questionei se seria me-
lhor alcançar um público maior 
e hoje consigo reunir mais de 3 
mil pessoas em um único show, 
sempre me cobrei para conseguir 
acertar cada vez mais no repertó-
rio musical. Fui muito abraçada 
pelos artistas no meio musical e 
principalmente no forró. Sempre 
fui uma mulher empoderada, já 
chegava impondo respeito e sem-
pre com pensamento que eu con-
seguiria chegar lá”. afirma.

Por Ismael Azevedo

FOTO DIVULGAÇÃO

Ventos de Santo Onofre IV Energias Renováveis S.A.
CNPJ: 21.480.328/0001-22

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio, 
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado. Fortaleza, 26 de abril de 2022.  A Diretoria.

Notas Explicativas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Considerações gerais: A Ventos de Santo Onofre IV Energias Renová-
veis S.A. (“Companhia”), com sede em Maracanaú, estado do Ceará, tem 
como objetivo a geração e comercialização da energia produzida pela central 
geradora eólica denominada EOL Ventos de Santo Onofre IV, bem como sua 
exploração e manutenção. A Companhia é produtora independente de ener-
gia elétrica, no estado do Piauí, pelo prazo de 35 anos contados a partir de 
maio de 2015. A Companhia é controlada direta da holding Ventos de Santo 
Estevão Holding S.A. (“Ventos de Santo Estevão Holding”) e indireta da 
VTRM Energia Participações S.A. (“VTRM”). A Companhia possui outorga de 
geração de energia, na cidade de Simões, estado do Piauí, através da Porta-
ria MME nº 180/2015, emitida pelo Ministério de Minas e Energia - MME. 
Possui capacidade instalada de 27,6 MW e energia assegurada de 119.136 
MW/ano e compõe o complexo eólica Ventos do Araripe III. As atividades são 
regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
(“ANEEL”). A energia produzida é vendida, em sua maioria, por meio de con-
tratos de longo prazo no ambiente de contratação regulado, obtidos em lei-
lões promovidos ANEEL, com preços fixos indexados à inflação. Os termos 
abaixo são utilizados ao longo destas demonstrações financeiras de forma 
abreviada: • ACR - Ambiente de Contratação Regulada; • ACL - Ambiente de 
Contratação Livre; • CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica; 
• LER - Leilão de Energia de Reserva. 1.1 Principais eventos ocorridos 
durante o exercício de 2021: 1.1.1 Principais eventos societários: (a) Di-
videndos pagos e deliberados: Em abril de 2021, a Companhia deliberou a 
distribuição de dividendos adicionais, no valor de R$ 916, à conta reservas de 
lucros, verificada no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020. Em 
janeiro e julho de 2021, a Companhia pagou dividendos para sua controlado-
ra Ventos de Santo Estevão Holding, no montante de R$ 925, referente aos 
dividendos deliberados de exercícios anteriores. (b) Redução de capital: Em 
14 de janeiro de 2021, em Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a 
redução de capital social, no montante de R$ 336, passando o capital social 
de R$ 57.521 (dividido em 57.520.690 ações) para R$ 57.185 (dividido em 
57.184.566 ações). 1.1.2 Outros eventos: (a) Incidente ocorrido na subes-
tação coletora: Em 12 de fevereiro de 2021, um novo incidente na subesta-
ção coletora que interliga as empresas do complexo Ventos do Araripe III, 
provocou o desligamento do transformador de força (trafo) remanescente 
dessa subestação. Este fato, causou a interrupção total do escoamento da 
geração de energia do complexo, visto que o outro transformador estava fora 
de operação em decorrência do sinistro ocorrido em junho de 2020. O parque 
retornou à operação comercial no dia 29 de abril, data final do conserto do 
transformador relativo à primeira ocorrência. Com relação à segunda ocor-
rência, a Administração da Companhia acionou o fabricante do transformador 
e as principais empresas do setor para obtenção de parecer sobre a viabili-
dade de seu conserto ou necessidade de substituição, e, em razão de pare-
cer favorável ao conserto, seguiu com o seu reparo, com prazo de conclusão 
previsto para abril de 2022. A interrupção do escoamento da geração de 
energia do complexo foi refletida na provisão para ressarcimento anual que a 
Companhia apura mensalmente em razão da efetiva geração de energia, 
com consequente redução na receita líquida, até que a situação seja norma-
lizada. Esse impacto foi minimizado em razão de apólice de seguro que a 
Companhia possui para os principais riscos associados aos ativos, incluindo 
danos aos transformadores, com cobertura para danos materiais e lucros 
cessantes. Durante o segundo e terceiro trimestres de 2021, a controladora 
indireta VTRM discutiu junto à seguradora as premissas envolvidas no cálcu-
lo da indenização para os sinistros e enviou seu pleito para avaliação. Em 
dezembro de 2021, após análise, a seguradora efetuou o pagamento  para a 
controladora indireta VTRM, no valor de R$ 46 milhões. (b) Efeitos da pan-
demia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19): Em razão da pande-
mia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), relacionada ao 
novo Coronavírus (COVID-19) que vem afetando o Brasil e diversos países 
no mundo, trazendo riscos à saúde pública e impactos na economia mundial, 
a Companhia informa que, de acordo com um Plano Corporativo de Respos-
ta a esta pandemia, vêm tomando as medidas preventivas e de mitigação dos 
riscos em linha com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde 
nacionais e internacionais, visando minimizar, ao máximo possível, eventuais 
impactos no que se refere à saúde e segurança dos seus colaboradores, fa-
miliares, parceiros e comunidades, e à continuidade das operações e do ne-
gócio. A Companhia está avaliando o assunto também junto aos seus clien-
tes, fornecedores e demais credores e até o momento não foram identificados 
impactos materiais para os seus negócios. Neste cenário, a Companhia ava-
liou as seguintes estimativas nas demonstrações financeiras: (i) Perdas de 
crédito esperadas decorrentes dos impactos da COVID-19: A Companhia 
avaliou a posição do seu contas a receber em 31 de dezembro de 2021 e não 
identificou créditos de difícil recuperação ou de liquidação duvidosa. Tal aná-
lise foi feita com base nas políticas contábeis da Companhia e na avaliação 
da situação financeiras dos credores no período findo em 31 de dezembro de 
2021. (ii) Redução ao valor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis: 
A Companhia avaliou os indicativos de desvalorização de ativos decorrentes 
da pandemia e concluiu que não há indicativos de mudança no valor recupe-
rável de seus ativos imobilizados e intangíveis. (iii) Cumprimento de obriga-
ções assumidas com clientes e fornecedores: A Companhia avaliou seus 
principais contratos de fornecimento e suprimento, junto a clientes e fornece-
dores, respectivamente, e concluiu que, apesar dos impactos causados pela 
pandemia, as obrigações contratuais foram cumpridas e, portanto, nesse 
momento não há evidências ou formalizações de insolvência ou falta de liqui-
dez dos contratos. (iv) Cumprimento de obrigações em contratos de dívi-
das - covenants: A Companhia avaliou os covenants contidos em seus con-
tratos de dívidas e em 31 de dezembro de 2021, e concluiu que a pandemia 
não impactou no atendimento das obrigações acordadas nos contratos de 
empréstimos e financiamentos. Por fim, até o presente momento, a Compa-
nhia informa que não houve impactos materiais em suas operações por con-
ta da COVID-19. 2. Apresentação das demonstrações financeiras e resu-
mo das práticas contábeis: 2.1 Base de apresentação: (a) Demonstrações 
financeiras: As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo 
apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, vigentes 
em 31 de dezembro de 2021, o que inclui os pronunciamentos emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e conforme as normas inter-
nacionais de Relatório Financeiro (International Financial Reporting Stan-
dards (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(“IASB”) e interpretações “IFRIC”, e evidenciam todas as informações rele-
vantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais 

estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. 
A preparação das demonstrações financeiras considerou a base contábil de 
continuidade operacional, o custo histórico como base de valor, que no caso 
de certos ativos e passivos financeiros, foram ajustados para refletir a men-
suração ao valor justo. As demonstrações financeiras requerem o uso de 
certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por 
parte da Administração da Companhia no processo de aplicação de suas 
práticas contábeis. As áreas que requerem maior nível de julgamento e apre-
sentam maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e es-
timativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulga-
das na Nota 4. (b) Aprovação das demonstrações financeiras: A emissão 
destas demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria em 29 de mar-
ço de 2022. 2.2. Moeda funcional e de apresentação das demonstrações 
financeiras: A moeda funcional e de apresentação da Companhia é o Real 
(“R$”). 3. Novas normas, alterações e interpretações de normas emitidas 
pelo CPC e IASB: 3.1 Novas normas emitidas e emendas as normas 
contábeis adotadas pela Companhia: As seguintes alterações de normas 
emitidas pelo IASB foram adotadas pela primeira vez para o exercício inicia-
do em 1º de janeiro de 2021: (i) Classificação de passivos entre circulante e 
não circulante: alterações ao IAS 1/CPC 26 “Apresentação das Demonstra-
ções Contábeis”; (ii) Adoção inicial do IFRS em subsidiárias: alterações ao 
IFRS 1/CPC 37 “Adoção inicial das normas internacionais de contabilidade”; 
(iii) Custos de empréstimos no teste de desreconhecimento de passivos fi-
nanceiros: alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”; (iv) In-
centivos em arrendamentos: alterações ao IFRS 16/CPC 06 “Arrendamen-
tos”: (v) Custo no cumprimento de contratos onerosos: alterações ao IAS 37/
CPC 25 “Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes; (vi) Con-
cessões relacionadas ao COVID-19: alterações ao IFRS 17 “Contratos de 
seguro”; (vii) Reforma das IBORs (Interbank Offered Rate): alterações ao 
IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”, IAS 39/CPC 38 “Instrumentos fi-
nanceiros - reconhecimento e mensuração, IFRS 7/CPC 40 “Instrumentos fi-
nanceiros: evidenciação”, IFRS 4/CPC 11 “Contratos de seguro” e IFRS 16/
CPC 06 “Arrendamentos”. A Companhia analisou as emendas às normas 
contábeis mencionadas acima e não identificou impactos em suas políticas 
operacionais e contábeis. 3.2 Novas normas emitidas e emendas as nor-
mas contábeis ainda não adotadas pela Companhia: As seguintes altera-
ções de normas emitidas pelo IASB serão adotadas pela primeira vez em  
exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2022: (i) Revisão de pronunciamen-
tos técnicos pelo comitê de pronunciamentos contábeis, nº 19/2021 com al-
terações nos Pronunciamentos Técnicos: CPC 37 (R1)/IFRS 1 - Adoção 
Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade, CPC 48/IFRS 9 - Instru-
mentos Financeiros, CPC 29/IAS 41 - Ativo Biológico e Produto Agrícola, 
CPC 27/IAS 16 - Ativo Imobilizado, CPC 25/IAS 37 - Provisões, Passivos 
Contingentes e Ativos Contingentes e CPC 15 (R1)/IFRS 3 - Combinação de 
Negócios, em decorrência das alterações anuais relativas ao ciclo de melho-
rias 2018-2020; Ativo Imobilizado - vendas antes do uso pretendido; Contrato 
Oneroso - custos de cumprimento de contrato; e Referências à Estrutura 
Conceitual. A entidade deve aplicar essas alterações nos períodos anuais 
com início em, ou após, 1º de janeiro de 2022. A Companhia analisou as 
emendas às normas contábeis mencionadas acima e não identificou impac-
tos em suas políticas operacionais e contábeis a serem adotados retrospec-
tivamente ou no início do exercício de 2022. 4. Estimativas e julgamentos 
contábeis críticos: Com base em premissas, a Companhia faz estimativas 
com relação ao futuro. Por definição, as estimativas e julgamentos contábeis 
são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em 
outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razo-
áveis para as circunstâncias. As revisões das estimativas são reconhecidas 
prospectivamente. As estimativas contábeis raramente serão iguais aos res-
pectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam risco 
significativo, com probabilidade de causar ajuste relevante nos valores contá-
beis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempla-
das nas respectivas notas:
Nota Estimativas e julgamentos significativos
6 Contas a receber
7 Imobilizado
10 Provisões de ressarcimento
11 Obrigações com desmobilizações de ativos
7. Imobilizado: Política contábil: É apresentado pelo custo histórico de 
aquisição ou de construção, deduzido da depreciação acumulada. O custo 
histórico também inclui os custos de financiamento relacionados à aquisição 
ou construção de ativos qualificáveis. Os custos subsequentes são incluídos 
no valor contábil do ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando é provável que irão gerar benefícios econômi-
cos futuros associados ao item e quando seu custo pode ser mensurado com 
segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Repa-
ros e manutenções são apropriados ao resultado durante o período em que 
são incorridos. O custo das principais reformas é acrescido ao valor contábil 
do ativo quando os benefícios econômicos futuros ultrapassam o padrão de 
desempenho inicialmente estimado para o ativo em questão. As reformas são 
depreciadas ao longo da vida útil econômica  restante do ativo relacionado. 
Ganhos e perdas por alienações são determinados pela comparação do va-
lor da venda com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras (receitas) 
despesas operacionais, líquidas” na demonstração do resultado. A deprecia-
ção dos ativos imobilizados é calculada pelo método linear, considerando os 
custos e os valores residuais durante a vida útil econômica dos bens vincula-
dos à infraestrutura da concessão. As taxas de depreciações utilizadas pela 
Companhia são definidas pela ANEEL por meio da resolução normativa Nº 
674/2015 de 11 de agosto de 2015. A Companhia reconhece uma obrigação 
segundo o valor justo para desmobilização de ativos no período em que elas 
ocorrerem, tendo como contrapartida o respectivo ativo imobilizado (Vide 
nota 11 - Provisões). Impairment do imobilizado: O valor contábil de um 
ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável quando o valor 
contábil é maior do que o valor recuperável estimado, de acordo com os cri-
térios adotados pela Companhia para determinar o valor recuperável. Os 
ativos que estão sujeitos à depreciação são revisados para verificar a neces-
sidade de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias 
indiquem que o valor contábil pode não ser recuperável. A perda por impair-
ment é reconhecida pelo montante excedente entre o valor contábil do ativo 
e seu valor recuperável. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a 
Companhia não identificou a necessidade de provisões para impairment para 
os ativos imobilizados. (a) Composição e movimentação:

Balanço patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Ativo
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 22.772 12.349
  Fundo de liquidez - conta reserva 475 520
  Contas a receber de clientes 2.119 3.382
  Tributos a recuperar 51 20
  Outros ativos 122 50

25.539 16.321
Não circulante
  Fundo de liquidez - conta reserva 3.915 3.537

3.915 3.537
  Imobilizado 7 113.049 118.869
  Intangível 18 25

113.067 118.894

  
Total do ativo 142.521 138.752

Nota 2021 2020
Passivo e patrimônio líquido
 Circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 3.373 3.250
  Fornecedores 30 109
  Tributos a recolher 415 208
  Partes relacionadas 7 12
  Provisão de ressarcimento 10 16.460 3.004
  Dividendos a pagar 588 597
  Outros passivos 107 110

20.980 7.290
 Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 63.346 66.472
  Tributos a recolher 193 193
  Provisão de ressarcimento 10 1.618 2.505
  Obrigações com desmobilizações de ativos 3.726 3.461

68.883 72.631
Total do passivo 89.863 79.921
Patrimônio líquido
 Capital social 57.185 57.521
 Reserva legal – 394
 Reservas de lucros – 916
 Prejuízos acumulados (4.527) –
Total do patrimônio líquido 52.658 58.831
Total do passivo e patrimônio líquido 142.521 138.752

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de dezembro 
(Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Receita líquida 13 11.491 17.852
Custo da geração de energia 14 (10.321) (9.426)
Lucro bruto 1.170 8.426
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 14 (88) (341)

(88) (341)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 1.082 8.085
Resultado financeiro líquido 15
Receitas financeiras 938 322
Despesas financeiras (6.194) (6.444)

(5.256) (6.122)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda
  e da contribuição social (4.174) 1.963
Imposto de renda e contribuição social
Correntes (747) (677)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (4.921) 1.286

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Reserva de lucros

Nota Capital social Reserva Legal Retenção
Lucros (prejuízos)  

acumulados Patrimônio Líquido
Em 1º de janeiro de 2020 57.521 330 1.134 – 58.985
  Lucro líquido do exercício – – – 1.286 1.286
 Total resultado abrangente do exercício – – – 1.286 1.286
  Dividendos adicionas deliberados – – (1.134) – (1.134)
Destinação do lucro líquido do exercício
  Constituição de reserva legal – 64 – (64) –
  Dividendos mínimos obrigatórios – – – (306) (306)
  Retenção de lucros – – 916 (916) –
 Contribuições e distribuições aos acionistas – 64 (218) (1.286) (1.440)
Em 31 de dezembro de 2020 57.521 394 916 – 58.831
  Prejuízo do exercício – – – (4.921) (4.921)
 Total resultado abrangente do exercício – – – (4.921) (4.921)
  Dividendos adicionais deliberados 1.1.1 (a) – – (916) – (916)
  Absorção de prejuízo – (394) – 394 –
  Redução de capital 1.1.1 (b) (336) – – – (336)
 Contribuições e distribuições aos acionistas (336) (394) (916) 394 (1.252)
Em 31 de dezembro de 2021 57.185 – – (4.527) 52.658

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado Abrangente 
Exercícios Findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

2021 2020
 Lucro líquido (prejuízo) do exercício (4.921) 1.286
Total do resultado abrangente do exercício (4.921) 1.286

As notas explicativas da Administração são parte integrante 
 das demonstrações financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercícios Findos em 31 de dezembro 
(Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda
  e da contribuição social (4.174) 1.963
 Ajustes de itens que não representam
   alteração de caixa e equivalentes de caixa
 Depreciação e amortização 14 5.827 5.827
 Juros de empréstimos e financiamentos 8 (c) 5.432 5.752
 Apropriação dos custos de captações 8 (c) 427 427
 Ajuste a valor presente 
  de desmobilização de ativos 265 246
 Provisão de ressarcimento 10 12.569 4.365

20.346 18.580
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Contas a receber de clientes 1.263 (230)
 Tributos a recuperar (31) –
 Partes relacionadas – 256
 Demais créditos e outros ativos (72) 62
Acréscimo (decréscimo) em passivos
 Fornecedores (79) (401)
 Tributos a recolher (110) (219)
 Partes relacionadas (5) (81)
 Demais obrigações e outros passivos (3) 69
Caixa proveniente das operações 21.309 18.036
 Juros pagos sobre empréstimos 8 (c) (5.420) (5.777)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (430) (646)
Caixa líquido proveniente
  das atividades operacionais 15.459 11.613
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Investimento em conta reserva (333) (674)
 Aquisição de imobilizado 7 (a) – (9)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (333) (683)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Liquidação de empréstimos e financiamentos 8 (c) (3.442) (2.998)
 Redução de capital 1.1.1 (b) (336) –
 Dividendos pagos 1.1.1 (a) (925) (2.719)
Caixa líquido aplicado nas atividades
  de financiamento (4.703) (5.717)
 Acréscimo em caixa e equivalentes de caixa 10.423 5.213
Caixa e equivalentes de caixa
  no início do exercício 12.349 7.136
Caixa e equivalentes de caixa
  no fim do exercício 22.772 12.349

As notas explicativas da Administração são parte integrante 
 das demonstrações financeiras

2021 2020

Aerogeradores
Máquinas e  

Equipamentos
Edifícios e  

construções
Desmobilização  

de ativos
Obras em  

andamento Total Total
Saldo no início do exercício
 Custo 126.788 9.373 145 2.640 738 139.684 139.675
 Depreciação acumulada (19.492) (1.101) (16) (206) – (20.815) (14.995)
Saldo líquido 107.296 8.272 129 2.434 738 118.869 124.680
 Adições – – – – – – 9
 Depreciação (5.449) (286) (5) (80) – (5.820) (5.820)
 Transferências – 9 – – (9) – –
Saldo no final do exercício 101.847 7.995 124 2.354 729 113.049 118.869
Custo 126.788 9.382 145 2.640 729 139.684 139.684
Depreciação acumulada (24.941) (1.387) (21) (286) – (26.635) (20.815)
Saldo no final do exercício 101.847 7.995 124 2.354 729 113.049 118.869
Taxas médias anuais de depreciação - % 4 3 3 3

8. Empréstimos e financiamentos: Política contábil: São reconhecidos 

inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e 

subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer dife-

rença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor 

total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período 

em que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando-se 

da taxa de juros efetiva. (a) Composição:
Circulante Não circulante Total

Modalidade
Encargos  

anuais médios 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Moeda 
 nacional
 BNDES TJLP 2,80% 3.373 3.250 63.346 66.472 66.719 69.722

3.373 3.250 63.346 66.472 66.719 69.722

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. TJLP - 

Taxa de Juros de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional. 

(b) Perfil de vencimento: 
Modalidade 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 A partir de 2030 Total
Moeda nacional
 BNDES 3.373 3.790 4.123 4.455 4.788 5.785 7.336 8.314 24.755 66.719

3.373 3.790 4.123 4.455 4.788 5.785 7.336 8.314 24.755 66.719
5,1% 5,7% 6,2% 6,7% 7,2% 8,7% 11,0% 12,5% 36,9% 100,0%

(c) Movimentação: 2021 2020
Saldo no início do exercício 69.722 72.318
 Provisões de juros 5.432 5.752
 Apropriações dos custos de captações 427 427
 Juros pagos (5.420) (5.777)
 Liquidações (3.442) (2.998)
Saldo no final do exercício 66.719 69.722

(d) Garantias
Modalidade Garantias

BNDES

Garantia Votorantim S.A.(i) e Ventos de Santo Estevão 
Holding S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e 
ações; Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos 
emergentes das autorizações.

Repasse BNDES

Garantia VTRM Energia Participações S.A. e Ventos de 
Santo Estevão Holding S.A.; Contas reservas; Penhor 
dos ativos e ações; Cessão fiduciária de direitos 
creditórios e direitos emergentes das autorizações.

(1) Garantias serão liberadas após o cumprimento de determinadas obriga-

ções previstas nos contratos. 10. Provisão de ressarcimento: Política contá-

bil: A conta de provisão de ressarcimento - CCEE reflete os efeitos sobre a ge-

ração de energia fora dos limites de tolerância estabelecidos (energia 

efetivamente gerada e a energia contratada). Tais variações fora dos limites im-

plicam no registro por estimativa de ativos ou passivos contratuais e são reco-

nhecidos no resultado como ajuste positivo ou negativo da receita, na rubrica 

“Receita bruta de venda de energia - ACR”. A Administração da Companhia en-

tende que a análise do atendimento a estes limites é uma estimativa significativa. 

(a) Ressarcimento anual: Contratos LER: Caso a energia fornecida no ano, 

seja inferior a 90% da energia contratada anualmente, o valor do ressarcimento 

total incluirá a) O valor do ressarcimento equivalente a aplicação do preço con-

tratual vigente no momento da apuração sobre o montante em MWh que for in-

ferior aos 90%, b) E uma penalidade, equivalente a aplicação de 15% do preço 

contratual vigente sobre o montante em MWh que for inferior aos 90%. Caso a 

energia fornecida seja superior a 130% da energia contratada, a Companhia 

receberá o valor equivalente a 70% do preço contratual vigente sobre o montan-

te em MWh. Em ambos os casos, o acerto financeiro ocorre em 12 parcelas 

mensais a partir do segundo mês do próximo ciclo anual, mediante liquidação 

das faturas mensais emitidas pela Companhia à CCEE. (b) Ressarcimento 

quadrienal: Contratos LER: Caso a energia fornecida seja inferior a 100% da 

energia contratada no final de cada quadriênio, o valor do ressarcimento total 

incluirá a) O valor do ressarcimento equivalente a aplicação do preço contratual 

vigente sobre o montante em MWh que for inferior aos 100% e superior a 90% 

do montante contratado, b) E uma penalidade, equivalente a aplicação de 6% do 

preço contratual vigente aplicado sobre o montante em MWh que for inferior aos 

100% e superior a 90% do montante contratado, dado que o ressarcimento anu-

al captura os desvios inferiores a 90%. Caso a energia fornecida seja superior a 

100% da energia contratada, a Companhia receberá o valor equivalente a apli-

cação do PLD - preço de liquidação das diferenças sobre o montante em MWh, 

ou pode carregar o saldo para o próximo quadriênio, ou vender para um outro 

vendedor do mesmo leilão. O acerto financeiro para energia fornecida abaixo dos 

limites ocorre em 12 parcelas mensais e o acerto financeiro para energia gerada 

acima dos limites ocorre em 24 parcelas mensais, ambos a partir do mês de 

novembro do último ano contratual de cada ciclo quadrienal, mediante liquidação 

das faturas mensais emitidas pela Companhia à CCEE.

(c) Composição e movimentação: Anual Quadrienal 2021

Saldo no início do exercício 3.004 2.505 5.509

 Adições (i) 10.778 1.791 12.569

Saldo no final do exercício 13.782 4.296 18.078

 Circulante (i) 13.782 2.678 16.460

 Não Circulante – 1.618 1.618

13.782 4.296 18.078

Anual Quadrienal 2020
Saldo no início do exercício – 1.144 1.144
 Adições (i) 3.004 1.361 4.365
Saldo no final do exercício 3.004 2.505 5.509
 Circulante (i) 3.004 – 3.004
 Não Circulante – 2.505 2.505

3.004 2.505 5.509

(i) O aumento das adições, quando comparado ao mesmo período do ano 

anterior refere-se substancialmente ao incidente do Trafo mencionado na nota 

1.1.2 (a). A ANEEL emitiu o Despacho nº 2.303/2019 determinando à CCEE que 

proceda à suspensão dos ressarcimentos estabelecidos na Contratação de 

Energia Elétrica no Ambiente Regulado, referentes ao ano contratual apurado a 

partir de agosto de 2019, até a decisão final sobre o resultado da instauração da 

Audiência Pública nº 034/2019 que visa regular os procedimentos e critérios para 

apuração da restrição de operação por constrained-off de usinas eólicas.  

13. Receita: Política contábil: A receita é apresentada líquida dos impostos, 

das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A Companhia segue a 

estrutura conceitual do IFRS 15/CPC 47 “Receita de contrato com cliente”, 

baseada no modelo de cinco passos: (i) identificação dos contratos com os 

clientes; (ii) identificação das obrigações de desempenho previstas nos contratos; 

(iii) determinação do preço da transação; (iv) alocação do preço da transação à 

obrigação de desempenho previstas nos contratos; e (v) reconhecimento da 

receita quando a obrigação de desempenho é atendida. O modelo de cinco 

etapas estabelece que a entidade deve reconhecer receita para representar a 

transferência de bens ou serviços prometidos a clientes no valor que reflita a 

contraprestação que a entidade espera ter direito em troca desses bens ou 

serviços. Os contratos de venda de energia da Companhia são realizados nos 

ambientes livre e regulado de comercialização brasileira, sendo registrados 

integralmente na CCEE, agente responsável pela contabilização e liquidação de 

todo o Sistema Interligado Nacional (SIN). A medição contábil do volume de 

energia a ser faturado decorre do processamento da medição física, ajustada ao 

rateio das perdas informadas pela CCEE. O reconhecimento contábil da receita 

é resultante dos valores a serem faturados aos clientes de acordo com a 

metodologia e preços estabelecidos em cada contrato, ajustadas às quantidades 

de energia efetivamente geradas, quando aplicável. Esses ajustes decorrem do 

mecanismo da CCEE que verifica a exposição líquida da Companhia (vendas, 

geração, compras e consumo), denominado balanço energético. Venda de 

energia elétrica: As operações de venda de energia realizadas pela Companhia 

são reconhecidas contabilmente nas demonstrações financeiras pelo  seu valor 

justo. 
Nota 2021 2020

Receita bruta
ACR
 Leilão de Energia Reserva (LER) 23.382 21.276
 Provisão de ressarcimento 10 (12.569) (4.365)

10.813 16.911
ACL
 Câmara de Comercialização de Energia
   Elétrica (CCEE) 106 1.569

106 1.569
Venda crédito de carbono 1.061 –
Total de receita bruta 11.980 18.480
Deduções sobre a receita bruta
 Impostos sobre vendas (398) (544)
 Taxa de fiscalização dos serviços 
  de energia elétrica - TFSEE (91) (84)

(489) (628)
Receita líquida 11.491 17.852

As receitas da Companhia provenientes da venda de energia elétrica são em sua 

totalidade em reais e dentro do mercado interno brasileiro. As receitas com a 

venda de crédito de carbono foram em sua totalidade em dólar, realizadas para 

o mercado externo.

14. Custos e despesas: Custo da geração 
 de energia

Despesas gerais  
e administrativas 2021

Custo da geração 
 de energia

Despesas gerais  
e administrativas 2020

Depreciação e amortização (5.827) – (5.827) (5.807) (20) (5.827)

Serviços de operação e manutenção (O&M) (2.308) – (2.308) (1.937) – (1.937)

Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST (1.203) – (1.203) (1.116) – (1.116)

Custo de manutenção (23) – (23) (53) – (53)

Aluguéis e arrendamentos (360) – (360) (355) (1) (356)

Serviços de terceiros (322) (38) (360) (76) (237) (313)

Seguros (222) – (222) (55) (76) (131)

Impostos,taxas e contribuições (29) (50) (79) – – –

Custo com suprimento de energia (11) – (11) (12) – (12)

Outras despesas (16) – (16) (15) (7) (22)

(10.321) (88) (10.409) (9.426) (341) (9.767)

15. Resultado financeiro líquido: Política contábil: Receitas (despesas) 
financeiras: Compreendem os valores de juros sobre empréstimos e sobre 
aplicações financeiras, variação monetária e descontos diversos que são 
reconhecidos no resultado do exercício pelo regime de competência.

2021 2020
Receitas financeiras
 Rendimentos sobre aplicações financeiras 938 319
 Juros sobre ativos financeiros – 3

938 322

2021 2020
Despesas financeiras
 Juros sobre empréstimos e financiamentos (5.432) (5.752)
 Apropriações dos custos de captações (427) (427)
 Ajuste a valor presente de desmobilização de ativos (265) (246)
 Despesas de captação de empréstimos (29) –
 Outras despesas financeiras (41) (19)

(6.194) (6.444)
(5.256) (6.122)

Diretoria

Frederico Ferreira Sarmento - Diretor Cesar Augusto Conservani - Diretor

Contador

Rafael Reva - CRC 053271/O-0 - CPF: 042.236.189-54

Declaração da auditoria

As demonstrações financeiras completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e o relatório do auditor independente sobre essas 
demonstrações financeiras completas estão disponíveis eletronicamente no endereço https://www.oestadoce.com.br/. O referido relatório do auditor 
independente sobre essas demonstrações financeiras foi emitido em 30 de março de 2022, sem modificações.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRADORDINÁRIA. SINDICATO DOS 
MOTORISTAS DE AMBULÂNCIAS, MOTORISTAS E CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANS-
PORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (PÚBLICOS E PRIVADOS), MOTORISTAS E CONDU-
TORES SOCORRISTAS DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) NO 
ESTADO DO CEARÁ - SIMAM, inscrito no CNPJ sob o n. 18.861.059/0001-30, por seu Presidente, 
adiante assinado, CONVOCA todos os trabalhadores representados pelo SIMAM-CE para uma as-
sembleia geral extraordinária a ser realizada, na Rua Padre Mororó, 670, Centro, Fortaleza, Estado 
do Ceará,  no  dia 29 de abril de 2022, às 9 horas, em primeira convocação com a presença da 
maioria dos associados ou às 10 horas, em segunda convocação, com qualquer número de asso-
ciados presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Apresentação e deliberação 
sobre a Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023, a ser firmada com o Sindicato das Empresas 
de Asseio e Conservação do Estado do Ceará; 2) Definição do valor da mensalidade a ser cobrada 
dos associados ao SIMAM-CE. Fortaleza (CE), 26 de abril de 2022. BRENO RAMOS MOURÃO 
SOUSA - PRESIDENTE DO SIMAM/CE.

Ventos de Santo Isidoro Energias Renováveis S.A.
CNPJ nº 17.875.232/0001-96

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio,  
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado.    Maracanaú, 26 de abril de 2022.  A Diretoria.

Balanço Patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

Nota 2021
2020 (Não 
auditado) 2021

Ativo
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 8.781 409 45.350
  Tributos a recuperar 42 – 226
  Outros ativos – – 231

8.823 409 45.807
 Não circulante
  Investimentos 6 19.851 – –
  Imobilizado 7 – – 60.784

19.851 – 60.784

   
Total do ativo 28.674 409 106.591

Controladora Consolidado

Nota 2021
2020 (Não 
auditado) 2021

Passivo e patrimônio líquido
 Circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 – – 126
  Fornecedores 3 3 959
  Tributos a recolher 45 – 366

48 3 1.451
 Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 – – 49.153
  Tributos a recolher – – 247
  Partes relacionadas – – 7.263

– – 56.663
 Total do passivo 48 3 58.114
 Patrimônio líquido
  Capital social 29.350 660 29.350
  Ajuste de avaliação patrimonial (149) – (149)
  Prejuízos Acumulados (575) (254) (575)

28.626 406 28.626
 Patrimônio líquido atribuído
  aos acionistas controladores 28.626 406 28.626
 Participação dos acionistas
  não controladores – – 19.851
Total do patrimônio líquido 28.626 406 48.477
Total do passivo e patrimônio líquido 28.674 409 106.591

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

Controladora Consolidado

Nota 2021
2020 (Não 
auditado) 2021

Despesas operacionais
 Gerais e administrativas (23) (16) (329)

(23) (16) (329)
Prejuízo operacional antes    
 do resultado financeiro (23) (16) (329)
Resultado de participações
 societárias
 Equivalência patrimonial 6 (434) – –

(434) – –
Resultado financeiro líquido
 Receitas financeiras 195 1 1.319
 Despesas financeiras (2) (2) (1.233)

193 (1) 86
Prejuízo antes do imposto de    
 renda e da contribuição social (264) (17) (243)
Imposto de renda e
 contribuição social
 Correntes (57) – (419)
Prejuízo do exercício atribuído
 aos acionistas (321) (17) (662)
 Prejuízo do exercício atribuído
  aos acionistas controladores (321) (17) (321)
 Prejuízo do exercício atribuído
   aos acionistas não controladores – – (341)
Prejuízo do exercício (321) (17) (662)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Demonstração do Resultado Abrangente 

Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

Nota 2021
2020 (Não 
auditado) 2021

 Prejuízo do exercício (321) (17) (662)
Outros componentes do resultado 
 abrangente do exercício que não
  serão posteriormente reclassificados
   para o resultado
 Perda em participação de investida 6 (b) (149) – –
Total do resultado abrangente do
 exercício (470) (17) (662)
 Prejuízo do exercício atribuído aos
  acionistas controladores – – – (470)
 Prejuízo do exercício atribuído aos
  acionistas não controladores – – – (192)
Prejuízo do exercício – – – (662)
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstra-

ções financeiras individuais e consolidadas

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Nota
Capital 
social

Capital social 
 a integralizar

Prejuízos 
acumulados

Ajuste de 
avaliação 

 patrimonial Total

Participação 
 dos acionistas 

 não controladores
Patrimônio 

líquido

Em 1º de janeiro de 2020 (Não auditado) 260 (21) (237) – 2 – –

  Prejuízo do exercício – – (17) – (17) – –

 Total do resultado abrangente do exercício – – (17) – (17) – –

  Integralização de capital – 21 – – 21 – –

  Aumento de capital 400 – – – 400 – –

 Contribuições e distribuições aos acionistas 400 21 – – 421 – –

Em 31 de dezembro de 2020 (Não auditado) 660 – (254) – 406 – –

  Prejuízo do exercício – – (321) – (321) (341) (662)

  Resultado abrangente do exercício – – – (149) (149) 149 –

 Total do resultado abrangente do exercício – – (321) (149) (470) (192) (662)

  Aumento de Capital 1.1.1 (a) 29.820 (1.130) – – 28.690 20.043 48.733

 Contribuições e distribuições aos acionistas 29.820 (1.130) – – 28.690 20.043 48.733

Em 31 de dezembro de 2021 30.480 (1.130) (575) (149) 28.626 19.851 48.477

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

Nota 2021
2020 (Não 
auditado) 2021

Fluxo de caixa das
 atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de
 renda e da contribuição social (264) (17) (243)
Ajustes de itens que não
 representam alteração de
  caixa e equivalentes de caixa
 Equivalência patrimonial 6 (b) 434 – –
 Juros e variações monetárias
  de empréstimos e financiamentos 8 (c) – – 471
 Apropriação dos custos
  de captações 8 (c) – – 24

170 (17) 252
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Tributos a recuperar (42) – (226)
 Demais créditos e outros ativos – – 22
Acréscimo (decréscimo)
 em passivos
 Fornecedores – 2 921
 Tributos a recolher (3) – 275
 Partes relacionadas – – 7.263
Caixa proveniente das
 (aplicado nas) operações 125 (15) 8.507
 Imposto de renda e
  contribuição social pagos (9) – (82)
Caixa líquido proveniente das
 (aplicado nas) atividades
  operacionais 116 (15) 8.425
Fluxo de caixa das atividades
 de investimento
 Aquisição de imobilizado 7 (a) – – (44.842)
 Aporte de capital em
  investidas 1.1.1 (d) (16.301) – –
Caixa líquido proveniente das
 (aplicado nas) atividades
  de investimento (16.301) – (44.842)
Fluxo de caixa das atividades
 de financiamento
 Captação de recursos 8 (c) – – 48.100
 Adições dos custos de captações 8 (c) – – (1.697)
 Aumento de capital 1.1.1 (a) 24.557 421 24.557
 Participação dos acionistas
  não controladores – – 6.601
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de financiamentos 24.557 421 77.561
Acréscimo (decréscimo) em
 caixa e equivalentes de caixa 8.372 406 41.144
 Efeito no caixa de empresas
  adquiridas incluídas na
   consolidação – – 3.797
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 409 3 4.206
Caixa e equivalentes de caixa
 no fim do exercício 8.781 409 45.350
Principais transações que
 não afetaram o caixa
 Aporte de capital via ativo
  imobilizado 1.1.1 (d) – – 13.443

As notas explicativas da Administração são parte integrante das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas

1. Considerações gerais: A Ventos de Santo Isidoro Energia Renováveis 
S.A. (“Companhia”), com sede na cidade de Maracanaú, estado do Ceará, foi 
constituída nos termos do seu Estatuto Social, como Companhia, em 15 de 
março de 2013. Tem como objeto social a implantação, administração e ope-
ração de centrais geradoras, bem como o desenvolvimento de projetos, a 
prestação de serviços de consultoria de projetos eólicos. A Companhia é con-
trolada direta da holding VTRM Energia Participações S.A. (“VTRM”) e inves-
tida da CBA Itapissuma Ltda (“CBA Itapissuma”). A Companhia irá explorar e 
operar central geradora eólica localizada na cidade de Curral Novo do Piauí, 
Estado do Piauí, a qual compõem o complexo eólico Ventos do Piauí II, com 
previsão de 33.600 kW de capacidade instalada, por meio de sua controlada 
Ventos de Santo Apolinário Energias Renováveis S.A. (“Ventos de Santo Apo-
linário”). A controlada da Companhia encontra-se em fase pré-operacional de 
construção de seu parque eólico e a entrada em operação comercial está 
prevista para abril de 2022. O sucesso das operações futuras depende de 
atingimento das projeções de resultado da Administração e, principalmente, 
pela obtenção de financiamento e/ou apoio financeiro dos acionistas para a 
conclusão de seu parque eólico. 1.1 Principais eventos ocorridos durante 
o exercício de 2021: 1.1.1 Principais eventos societários: (a) Aumento e 
integralização de capital: Em 2021, a investidora VTRM aumentou e integra-
lizou o capital da Companhia no montante de R$ 28.690 (R$ 29.820 de au-
mento de capital e R$ 1.130 de capital social a integralizar), passando de R$ 
660 em 31 de dezembro de 2020 para R$ 29.350 em 31 de dezembro de 
2021, conforme movimentação a seguir:

Mês
Transferência 

via caixa
Transferência via 
ativo imobilizado Total

Fevereiro – 4.133 4.133
Abril 3.700 – 3.700
Maio 7.431 – 7.431
Julho 5.170 – 5.170
Setembro 8.256 – 8.256

24.557 4.133 28.690
(b) Alteração na estrutura societária da Companhia: A controladora VTRM 
concretizou em 30 de setembro de 2021, após o cumprimento de condições 
precedentes previstas no contrato de venda de ações firmado em 14 de agos-
to de 2020, junto à empresa Cia. Brasileira de Alumínio (“CBA”), a alienação 
da participação na Companhia, no percentual de 49%. Após a alteração so-
cietária, os acionistas da Companhia passaram a ser a VTRM com participa-
ção de 51% e a CBA com participação de 49% do capital total. (c) Aquisição 
de investimento: Em fevereiro de 2021 a VTRM, controladora da Compa-
nhia, realizou reestruturação societária em seus investimentos dos parques 
eólicos Ventos do Piauí II (“VDP II”) e Ventos do Piauí III (“VDP III”), com isso 
efetuou uma cisão parcial em sua investida Ventos de João Paulo II Energias 
Renováveis S.A., transferindo a participação societária que detinha sobre a 
Ventos de Santo Apolinário para a Ventos de Santo Isidoro, no montante de 
R$ 4.133. Dessa forma, a Companhia passou a deter 100% de participação e 
ser a controladora da Santo Apolinário. (d) Reestruturação societária em 
controlada: Em 17 de junho de 2021 houve uma reestruturação societária na 
controlada da Companhia, com o objetivo de atingir a estrutura adequada 
para a operação dos parques. Desta maneira, houve alteração na participa-
ção societária da Ventos de Santo Apolinário, que passou a ter 50% do seu 
capital detido pela VTRM, através da emissão de 2.060.080.000 novas ações 
preferenciais e aportes realizados via transferências de ativos imobilizados e 
transferências bancárias no montante de R$ 20.044 realizados em julho e 
setembro de 2021. Portanto, as demonstrações financeiras consolidadas con-
templam os saldos integrais dessa investida, uma vez que os riscos e benefí-
cios (acesso aos retornos) sobre o investimento será integralmente assumido 
pela Companhia. Ainda, nos meses de abril, maio e julho de 2021, a Compa-
nhia aumentou e integralizou o capital da controlada Ventos de Santo Apoliná-
rio Energia Renováveis S.A. no montante de R$ 16.301, via transferência 
bancária.

Mês Investidora
Transferência 

via caixa
Transferência via 
ativo imobilizado Total

Abril Ventos de 
 Santo Isidoro 3.700 – 3.700

Maio Ventos de 
Santo Isidoro 7.431 – 7.431

Julho Ventos de 
Santo Isidoro 5.170 – 5.170

16.301 – 16.301
Julho VTRM 

Energia Participações – 13.443 13.443
Setembro VTRM 

Energia Participações 6.601 – 6.601
6.601 13.443 20.044

22.902 13.443 36.345
1.1.2 Outros eventos: (a) Efeitos da pandemia provocada pelo novo Co-
ronavírus (COVID-19): Em razão da pandemia declarada pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), relacionada ao novo Coronavírus (COVID-19) que 
vem afetando o Brasil e diversos países no mundo, trazendo riscos à saúde 
pública e impactos na economia mundial, a Companhia e sua controlada in-
formam que, de acordo com um Plano Corporativo de Resposta a esta pan-
demia, vêm tomando as medidas preventivas e de mitigação dos riscos em 
linha com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde nacionais e 
internacionais, visando minimizar, ao máximo possível, eventuais impactos no 
que se refere à saúde e segurança dos seus colaboradores, familiares, par-
ceiros e comunidades, e à continuidade do negócio. A Companhia e sua con-
trolada estão avaliando o assunto também junto aos seus fornecedores e 
demais credores e até o momento não foram identificados impactos materiais 
para os seus negócios. (i) Cumprimento de obrigações assumidas com 
fornecedores: A Companhia e sua controlada avaliaram seus principais con-
tratos de suprimento, junto aos fornecedores e concluiu que, apesar dos im-

Notas Explicativas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

(d) Empresa controlada incluída nas demonstrações financeiras consolidadas:
2021 2020 (Não auditado)

Controladas
Capital 

total
Capital 
votante

Capital 
total

Capital 
votante Localização Atividade principal

Ventos de Santo Apolinário Energias Renováveis S.A. 50,00% 100,00% 0,00% 0,00% Piauí - Brasil Geração de energia elétrica

Para fins de consolidação são considerados os percentuais de 100% de par-
ticipação societária, visto que a Companhia é detentora da totalidade de 
ações ordinárias de sua controlada. 2.3 Moeda funcional e de apresentação 
das demonstrações financeiras: A moeda funcional e de apresentação da 
Companhia é o Real (“R$”).
3. Novas normas, alterações e interpretações de normas emitidas pelo 
CPC e IASB: 3.1 Novas normas emitidas e emendas as normas contábeis 
adotadas pela Companhia: As seguintes alterações de normas emitidas 
pelo IASB foram adotadas pela primeira vez para o exercício iniciado em 1º de 
janeiro de 2021: (i) Classificação de passivos entre circulante e não circulante: 
alterações ao IAS 1/CPC 26 “Apresentação das Demonstrações Contábeis”; 
(ii) Adoção inicial do IFRS em subsidiárias: alterações ao IFRS 1/CPC 37 
“Adoção inicial das normas internacionais de contabilidade”; (iii) Custos de 
empréstimos no teste de desreconhecimento de passivos financeiros: altera-
ções ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”; (iv) Incentivos em arren-
damentos: alterações ao IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos”; (v) Custo no 
cumprimento de contratos onerosos: alterações ao IAS 37/CPC 25 “Provi-
sões, passivos contingentes e ativos contingentes; (vi) Concessões relacio-
nadas ao COVID-19: alterações ao IFRS 17 “Contratos de seguro”; (vii) Re-
forma das IBORs (Interbank Offered Rate): alterações ao IFRS 9/CPC 48 
“Instrumentos financeiros”, IAS 39/CPC 38 “Instrumentos financeiros - reco-
nhecimento e mensuração, IFRS 7/CPC 40 “Instrumentos financeiros: eviden-
ciação”, IFRS 4/CPC 11 “Contratos de seguro” e IFRS 16/CPC 06 “Arrenda-
mentos”. A Companhia analisou as emendas às normas contábeis 
mencionadas acima e não identificou impactos em suas políticas operacio-
nais e contábeis. 3.2 Novas normas emitidas e emendas as normas con-
tábeis ainda não adotadas pela Companhia: As seguintes alterações de 
normas emitidas pelo IASB serão adotadas pela primeira vez em exercícios 
iniciados após 1º de janeiro de 2022: (i) Revisão de pronunciamentos técnicos 
pelo comitê de pronunciamentos contábeis, nº 19/2021 com alterações nos 
Pronunciamentos Técnicos: CPC 37 (R1)/IFRS 1 - Adoção Inicial das Normas 

Internacionais de Contabilidade, CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros, 
CPC 29/IAS 41 - Ativo Biológico e Produto Agrícola, CPC 27/IAS 16 - Ativo 
Imobilizado, CPC 25/IAS 37 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Con-
tingentes e CPC 15 (R1)/IFRS 3 - Combinação de Negócios, em decorrência 
das alterações anuais relativas ao ciclo de melhorias 2018-2020; Ativo Imobi-
lizado - vendas antes do uso pretendido; Contrato Oneroso - custos de cum-
primento de contrato; e Referências à Estrutura Conceitual. A entidade deve 
aplicar essas alterações nos períodos anuais com início em, ou após, 1º de 
janeiro de 2022. A Companhia analisou as emendas às normas contábeis 
mencionadas acima e não identificou impactos em suas políticas operacio-
nais e contábeis a serem adotados retrospectivamente ou no início do exercí-
cio de 2022. 4. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: Com base 
em premissas, a Companhia e sua controlada fazem estimativas com relação 
ao futuro. Por definição, as estimativas e julgamentos contábeis são continua-
mente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, 
incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as 
circunstâncias. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectiva-
mente. As estimativas contábeis raramente serão iguais aos respectivos re-
sultados reais. Em 31 de dezembro de 2021, considerando que a Companhia 
e sua controlada se encontram em fase pré-operacional, não há estimativas e 
premissas que apresentam risco significativo, com probabilidade de causar 
ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo 
exercício social.
6. Investimentos: Política contábil: Os investimentos em entidades contro-
ladas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial (MEP) a partir 
da data em que elas se tornam sua coligada, empreendimento controlado em 
conjunto ou controlada. Para ser classificada como entidade controlada em 
conjunto, deve existir acordo contratual que permite a Companhia controle 
compartilhado da entidade e dá a Companhia direito aos ativos líquidos da 
entidade controlada em conjunto, e não direito aos seus ativos e passivos 
específicos.

(a) Composição: Controladora
Informações em  

31 de dezembro de 2021
Resultado de equivalência 

 patrimonial Saldo

Patrimônio 
líquido

Prejuízo 
do exercício

Percentual de 
participação 

 total (%)

Percentual de 
participação 
votante (%) 2021 2021

Investimentos avaliados por equivalência patrimonial
 Ventos de Santo Apolinário Energias Renováveis S.A. 39.702 (776) 50,00% 100,00% (434) 19.851

(434) 19.851
(i) O resultado de equivalência patrimonial corresponde ao saldo de 100% do resultado da Ventos de Santo Apolinário de fevereiro a maio, e 50% do resulta-
do de junho a dezembro. A controlada Ventos de Santo Apolinário foi adquirida no mês de fevereiro de 2021 conforme reestruturação societária dos complexos 
Piauí II e III, descrita nota 1.1.1 (b), motivo pelo qual não possuem saldo comparativo de equivalência e de saldo de investimentos.

trutura da concessão. As taxas de depreciações utilizadas pela Companhia são 
definidas pela ANEEL por meio da resolução normativa Nº 674/2015 de 11 de 
agosto de 2015. Impairment do imobilizado: O valor contábil de um ativo é ime-
diatamente baixado para seu valor recuperável quando o valor contábil é maior do 
que o valor recuperável estimado, de acordo com os critérios adotados pela Com-
panhia para determinar o valor recuperável. Os ativos que estão sujeitos à depre-
ciação são revisados para verificar a necessidade de impairment sempre que 
eventos ou mudanças nas circunstâncias indiquem que o valor contábil pode não 
ser recuperável. A perda por impairment é reconhecida pelo montante excedente 
entre o valor contábil do ativo e seu valor recuperável. No exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021, a Companhia e sua controlada não identificaram a necessida-
de de provisões para impairment para os ativos imobilizados.
(a) Composição e movimentação: Consolidado

2021
Obras em andamento

Saldo no início do exercício
 Custo –
 Depreciação acumulada –
Saldo líquido –
 Adições (i) 60.666
 Efeito de controlada adquirida incluída 
  na consolidação 118
Saldo no final do exercício 60.784
 Custo 60.784
Saldo líquido no final do exercício 60.784
(i) O valor de adições compreende o saldo de adiantamento de ativos, no 
montante de R$ 13.443, em forma de aumento de capital realizado pela inves-
tidora VTRM, conforme Nota 1.1.1 (d). Adicionalmente, houve capitalização 
dos juros sobre empréstimos no valor de R$ 2.381.
8. Empréstimos e financiamentos: Política contábil: São reconhecidos ini-
cialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e sub-
sequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferen-
ça entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total 
a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em 
que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando-se da 
taxa de juros efetiva.
(a) Composição:

Consolidado
2021

Modalidade
Encargos  

anuais médios Circulante
Não  

circulante Total
Moeda nacional
 BNDES TLP + 4,56% 126 49.153 49.279

126 49.153 49.279
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. TLP - 
Taxa de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional.
(b) Perfil de vencimento:

Consolidado
Modali-
 dade 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

A partir  
de 2030 Total

Moeda
  nacional
 BNDES 126 2.209 2.209 2.209 2.209 2.209 2.209 2.209 33.690 49.279

126 2.209 2.209 2.209 2.209 2.209 2.209 2.209 33.690 49.279
0,3% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 68,2% 100,0%

(c) Movimentação: Consolidado
2021

Saldo no início do exercício –
 Captações 48.100
 Juros e atualização monetária 2.852
 Adições dos custos de captações (1.697)
 Apropriação dos custos de captações 24
Saldo no final do exercício 49.279
(d) Garantias:
Modalidade Garantias
BNDES VTRM Energia Participações S.A.

Contas reservas;
Penhor dos ativos e ações;

Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos 
emergentes das autorizações.

(e) Condições restritivas: Os empréstimos e financiamentos obtidos pela 
Companhia e suas controladas exigem o cumprimento de algumas cláusulas 
restritivas financeiras, sob pena de antecipação de vencimento das dívidas 
vinculadas. Ainda, o não cumprimento das obrigações ou restrições mencio-
nadas pode ocasionar a inadimplência em relação a outras obrigações con-
tratuais (cross default), dependendo de cada contrato de empréstimo e finan-
ciamento. Adicionalmente, os empréstimos e financiamentos da Companhia 
exigem a apresentação do Índice de Cobertura do Serviço da Dívida - ICSD a 
partir de 2023, anualmente, relativamente ao ano anterior.

pactos causados pela pandemia, as obrigações contratuais foram cumpridas 
e, portanto, nesse momento não há evidências ou formalizações de insolvên-
cia ou falta de liquidez dos contratos. (ii) Cumprimento de obrigações em 
contratos de dívidas - covenants. A Companhia avaliou os covenants con-
tidos nos contratos de dívidas de suas controladas em 31 de dezembro de 
2021, e concluiu que a pandemia não impactou no atendimento das obriga-
ções acordadas.
2. Apresentação das demonstrações financeiras e resumo das práticas 
contábeis: 2.1 Base de apresentação: (v) Demonstrações financeiras in-
dividuais e consolidadas: As demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil, vigentes em 31 de dezembro de 2021, o 
que inclui os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (“CPC”) e conforme as normas internacionais de Relatório Finan-
ceiro (International Financial Reporting Standards (“IFRS”) emitidas pelo In-
ternational Accounting Standards Board (“IASB”)) e interpretações “IFRIC”, e 
evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações fi-
nanceiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela 
Administração na sua gestão. A preparação das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas considerou a base contábil de continuidade opera-
cional, o custo histórico como base de valor, exceto no caso de certos ativos 
e passivos financeiros, que foram ajustados para refletir a mensuração ao 
valor justo. (a) Aprovação das demonstrações financeiras: A emissão 
 destas demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria em 05 de abril 
de 2022. 2.2 Consolidação: A Companhia consolida todas as entidades so-
bre as quais detém controle, isto é, quando está exposta ou tem direito a re-
tornos variáveis de seu envolvimento com a investida e tem capacidade de 

dirigir as atividades relevantes da investida. As principais empresas controla-
das incluídas na consolidação estão descritas Nota 2.2 (c). (b) Controladas: 
As controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o contro-
le é transferido para a Companhia. Transações, saldos e resultados de transa-
ções entre controladas da Companhia são eliminados. Na aquisição, as polí-
ticas contábeis das controladas são alteradas quando necessário, para 
assegurar a consistência com as políticas adotadas pela Companhia. 
(c) Operação em conjunto (joint operation): Operação em conjunto (joint 
operation) é um negócio em conjunto segundo o qual as partes integrantes 
que detêm o controle conjunto do negócio têm direitos sobre os ativos e têm 
obrigações pelos passivos relacionados ao negócio. Essas partes são deno-
minadas de operadores em conjunto. As operações em conjunto são contabi-
lizadas nas demonstrações financeiras para representar os direitos e as obri-
gações contratuais da Companhia. Dessa forma, os ativos, passivos, receitas 
e despesas relacionados aos seus interesses em operação em conjunto são 
contabilizados individualmente nas demonstrações financeiras de forma pro-
porcional à participação da Companhia na controlada em conjunto. A contro-
lada da Companhia possui participação de 17,39% na empresa Consórcio 
Ventos do Piauí III, havendo controle em conjunto com as consorciadas: i) 
Ventos de São Bernardo Energias Renováveis S.A.; ii) Ventos de Santo Alfre-
do Energias Renováveis S.A.; iii) Ventos de Santa Alexandrina Energias Re-
nováveis S.A.; iv) Ventos de Santo Antero Energias Renováveis S.A. O Con-
sórcio tem por objeto a construção, manutenção, operação e uso de 
determinados ativos comuns, especialmente a subestação coletora, a subes-
tação seccionadora/ elevadora, a linha de transmissão e a rede média tensão, 
entre outros, para uso de todas as Consorciadas.

Diretoria

Frederico Ferreira Sarmento - Diretor Cesar Augusto Conservani - Diretor

Contador

Rafael Reva - CRC 053271/O-0 - CPF: 042.236.189-54

Declaração da auditoria

As demonstrações financeiras completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e o relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras completas estão disponíveis eletronicamente no endereço https://www.oestadoce.com.br/. O referido relatório do auditor independente 
sobre essas demonstrações financeiras foi emitido em 05 de abril de 2022, sem modificações.

(b) Movimentação: Controladora
2021

Saldo no início do exercício –
 Aquisição de investimento (Nota 1.1.1 (c)) 4.133
 Aporte de capital (Nota 1.1.1 (d)) 16.301
 Equivalência patrimonial (434)
 Perda na participação de investida (149)
Saldo no final do exercício 19.851
7. Imobilizado: Política contábil: É apresentado pelo custo histórico de aquisição 
ou de construção, deduzido da depreciação acumulada. O custo histórico também 
inclui os custos de financiamento relacionados à aquisição ou construção de ati-
vos qualificáveis. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo 

ou reconhecidos como ativo separado, conforme apropriado, somente quando é 
provável que irão gerar benefícios econômicos futuros associados ao item e quan-
do seu custo pode ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou 
peças substituídas é baixado. Reparos e manutenções são apropriados ao resul-
tado durante o período em que são incorridos. O custo das principais reformas é 
acrescido ao valor contábil do ativo quando os benefícios econômicos futuros ul-
trapassam o padrão de desempenho inicialmente estimado para o ativo em ques-
tão. As reformas são depreciadas ao longo da vida útil econômica restante do ativo 
relacionado. Ganhos e perdas por alienações são determinados pela comparação 
do valor da venda com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras (receitas) 
despesas operacionais, líquidas” na demonstração do resultado. A depreciação 
dos ativos imobilizados é calculada pelo método linear, considerando os custos e 
os valores residuais durante a vida útil econômica dos bens vinculados à infraes-



De acordo com os dados re-
centes da Rede Brasileira de Pes-
quisa em Soberania e  Segurança 
Alimentar e Nutricional (Rede 
Penssan), a fome atinge cerca de 
19  milhões de pessoas no Bra-
sil. O cenário atual mostra um 
grande volume de  desempre-
gados, a crise econômica e au-
sência de suporte suficiente para 
população,  torna essa realidade 
ainda mais alarmante. 

Em meio a esse cenário di-
fícil, surgiu em Fortaleza há 6 
anos atrás, um projeto  intitulado 
“Amor & Vida”, que tem como 
principal objetivo ajudar pessoas 
carentes e  moradores de rua. 
Jorge Damasceno e sua esposa 
Graça são líderes do projeto. 

Aos 54 anos, Jorge é ex de-
pendente químico, deixou o 
mundo das drogas e do álcool  
e se tornou um sobrevivente. 
Jorge Damasceno já possuiu um 
patrimônio milionário,  herdei-
ro de muitas lojas e fábricas, 
trocou o dinheiro e o conforto, 
pelas bebidas,  drogas e a pros-
tituição. Se afastou da família 
e foi morar nas ruas, nunca se  
interessou em pedir ajuda para 
sair daquela situação e adorava 
o lugar onde ficava.  Depois de 
um tempo, pediu muito a alma 
do pai que faleceu e a Deus que 
o ajudasse.  Buscava encontrar 
motivos do porquê de estar na-
quela situação. A mudança veio  
quando a família o reencontrou 
e ficou mais próxima novamente. 
Sua irmã o levou  para a casa de 
recuperação e foi aí que a mu-

dança começou na vida de Jorge. 
“O dependente químico tem 

uma dificuldade enorme de mu-
dar de vida. Médico  nenhum 
cura, só você mesmo”. Afirma. 

Com um passado de supera-
ção ele usa sua experiência para 
ajudar outras pessoas  a se re-
cuperarem. Graça, sua atual es-
posa e líder no projeto, destaca 
que apesar das dificuldades no  
decorrer do caminho, a vonta-
de de vencer foi maior e tudo 
se tornou aprendizado.  “Foi 
uma grande luta, um aprendi-
zado enorme para a vida dele. 
Aprendeu a lutar,  sobreviver 
e descobrir o que queria para 
si. Quando ele despertou espi-
ritualmente, foi  outra coisa. E 
ao me reencontrar, depois de 
anos, esse processo deu um 
salto ainda maior, encontrou 
uma pessoa com vontade de 
vencer, participar e transfor-

mar a vida  dele. ” Conclui. 
O projeto sobrevive pela for-

ça de vontade em ajudar outras 
pessoas, que assim como  ele, 
um dia precisou ser ajudado. 
O programa recebe doações de 
toda a cidade, além  de empresas 
que apoiam a causa e também 
de voluntários que realizam a  
organização das cestas básicas e 
a preparação dos alimentos. 

Atualmente a ação beneficia 
mais de 700 pessoas por mês, na 
capital cearense. São  distribuídas 
400 quentinhas para moradores 
de rua e 250 cestas básicas  men-
salmente para famílias carentes. 

A felicidade estampada no 
rosto de Jorge ao falar sobre a 
ação social, mostra o  quanto é 
importante ajudar o próximo. 
“Me sinto muito feliz em ser-
vir o ser humano,  o pouco que 
ajudo se torna muito. Se as pes-
soas estão realmente na fila para 

receber  ajuda é porque de fato 
precisam de algo”. Afirma. 

Na praça dos voluntários, no 
centro da cidade, no segundo 
domingo de cada mês  ocorre a 
entrega de quentinhas e cestas 
básicas para moradores de rua. 
Além da  entrega realizada men-
salmente, o projeto possui 50 
famílias cadastradas para  rece-
bimento de cestas básicas. 

Maria é beneficiária da ação e 
agradece sempre pelo cuidado, e 
o quanto ela se sente  amada por 
Deus através desse gesto. “Agra-
deço muito a Deus, e principal-
mente ao  anjo chamado Jorge, 
que ele seja agraciado sempre. 
Tudo que é feito aqui na terra,  
Deus vê lá de cima. Ele (Deus) 
nos ama e quer sempre o me-
lhor e os filhos que fazem  coisas 
boas, com certeza, merece o rei-
no dos céus. ” diz.  

A ação conta com ajuda de 
voluntários e amigos que reali-
zam as boas práticas dentro  do 
projeto, e até o momento, não 
existe apoio nenhum realizado 
por parte do poder  público. 

Entre tantos trabalhos so-
ciais existentes na capital, esse 
projeto é expandido, e  também 
funciona com palestras sobre 
a prevenção do uso de álcool 
e drogas em  escolas públicas, 
particulares e faculdades. Além 
de realizar internações de mo-
radores de rua em caso de re-
cuperação e ressocialização dos 
dependentes  químicos. 

“Meu objetivo é contribuir 
para uma Fortaleza mais parti-

cipativa na vida das pessoas  ca-
rentes. Uma cidade que invista 
em pessoas em situação de vul-
nerabilidade. Ações  sociais que 
levam esperança de um futuro 
melhor para todos”. Conclui 

Para fazer parte e contribuir 
com insumos, o idealizador do 
projeto disponibiliza seu  en-
dereço para receber alimentos 
não perecíveis, roupas, produtos 

de limpeza entre  outros. Não é 
necessário realizar um cadastro 
prévio, basta ligar e agendar um 
horário  para realizar a entrega.  

Endereço: Avenida Godofre-
do Maciel nº 858 AP 201 BL E – 
Bairro Parangaba - Condomínio 
Lagoa do Abater. Telefone para 
contato: 85 98675.0699.

Por Ismael Azevedo

29O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 26 de abril de 2022

DASS Nordeste Calçados e Artigos Esportivos S.A.
CNPJ/MF nº 01.287.588/0001-79

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais) 
Controladora Consolidado

Ativo 2021 2020 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 41.887 44.182 300.815 222.428
Instrumentos financeiros derivativos 6.666 4.929 6.666 4.929
Contas a receber de clientes e outros recebíveis 373.773 242.712 549.328 391.115
Estoques 357.002 220.630 774.785 415.869
Impostos a recuperar 45.324 75.015 102.825 97.001
Imposto de renda e contribuição social 5.030 367 17.188 1.319
Investimentos temporários – – 43.173 –
Outros créditos 6.572 4.966 9.950 8.519

836.254 592.801 1.804.730 1.141.180

Não circulante
Empréstimos e outras contas a receber com partes 
relacionadas 1.598 5.369 976 2.416

Depósitos judiciais 4.294 4.216 8.079 7.913
Impostos a recuperar 21.304 41.598 24.599 46.283
Imposto de renda e contribuição social 17.173 – 19.594 –
Impostos diferidos 4.469 5.112 13.493 53.907
Despesas antecipadas – – 611 774
Garantia de passivos – – 7.272 5.518
Outros créditos 373 1.362 855 1.823
Investimentos 1.146.157 757.679 728 264
Propriedade para investimentos 13.126 13.358 14.097 14.330
Imobilizado 407.486 296.414 678.785 525.139
Intangível 78.242 76.478 245.986 257.010
Direito de uso 1.706 2.247 17.008 11.423

1.695.928 1.203.833 1.032.083 926.800

Total do ativo 2.532.182 1.796.634 2.836.813 2.067.980

Controladora Consolidado
Passivo 2021 2020 2021 2020
Circulante
Empréstimos e financiamentos 138.146 43.424 164.965 59.282
Fornecedores 106.584 81.272 173.330 138.983
Taxa de licenciamento e obrigações com clubes 13.529 15.389 54.212 44.388
Passivos de arrendamento 487 328 7.147 4.505
Instrumentos financeiros derivativos 552 – 552 262
Impostos e contribuições a recolher 3.401 4.615 15.350 12.128
Imposto de renda e contribuição social – 19.291 15.743 40.615
Salários e provisões trabalhistas 58.727 30.746 88.003 49.729
Provisões 1.136 1.717 3.581 2.318
Parcelamento de tributos – 337 528 733
Adiantamento de clientes 1.634 6.194 13.658 13.509
Dividendos a pagar 22.043 41.747 22.043 41.747
Outras contas a pagar 19.480 15.279 33.927 23.031

365.719 260.339 593.039 431.230
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 258.470 106.076 259.970 127.615
Empréstimos a pagar com partes relacionadas 162.862 85.241 167.665 89.734
Fornecedores 11.216 15.809 11.216 16.339
Taxa de licenciamento e obrigações com clubes 59.427 60.856 108.711 120.412
Passivos de arrendamento 1.235 1.283 9.497 6.417
Provisões 4.348 4.947 13.557 13.253
Provisão para perda em investimentos 1.125 – – –
Parcelamento de tributos – – 965 896
Impostos diferidos – – 4.342 –
Outras contas a pagar 1.315 7.200 1.386 7.201

499.998 281.412 577.309 381.867
Patrimônio líquido
Capital social 1.600.000 1.042.650 1.600.000 1.042.650
Reservas de lucros 132.110 308.559 132.110 308.559
Ajustes de avaliação patrimonial 1.107 1.364 1.107 1.364
Ajustes acumulados de conversão e CPC 42 (66.752) (97.690) (66.752) (97.690)
Total do patrimônio líquido 1.666.465 1.254.883 1.666.465 1.254.883
Total do passivo e patrimônio líquido 2.532.182 1.796.634 2.836.813 2.067.980

Demonstrações do Resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

(Em milhares de Reais, exceto o resultado por ação) 
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Receita operacional líquida 1.569.102 902.225 2.716.202 1.639.142
Custos dos produtos vendidos e dos serviços 
prestados (1.139.650) (612.275) (1.703.895) (1.070.102)

Lucro bruto 429.452 289.950 1.012.307 569.040
(Despesas) receitas operacionais
Vendas e marketing (113.490) (99.782) (347.356) (206.168)
Administrativas e gerais (35.792) (30.137) (75.458) (57.338)
Perda por redução ao valor recuperável de contas a 
receber e outros créditos (260) (1.471) 1.732 (4.894)

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 2.975 69.041 (6.951) 71.172
Resultado da equivalência patrimonial 165.427 77.640 – –
Resultado antes das receitas (despesas) 
financeiras e impostos 448.312 305.241 584.274 371.812

Despesas financeiras (36.455) (24.264) (89.907) (55.430)
Receitas financeiras 15.293 65.997 122.081 111.992
Variações cambiais, efeitos da aplicação do CPC 
42 e instrumentos financeiros derivativos, líquidos 11.385 (14.948) (115.179) (85.385)

Resultado financeiro líquido (9.777) 26.785 (83.005) (28.823)
Resultado antes do imposto de renda e da 
contribuição social 438.535 332.026 501.269 342.989

Imposto de renda e contribuição social 1.438 (36.108) (61.296) (47.071)
Resultado líquido do exercício 439.973 295.918 439.973 295.918
Resultado por ação
Resultado por ação ordinária- Básico e diluído 
(em R$) 2,9170 1,9619 2,9170 1,9619

Demonstrações do Resultado Abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

(Em milhares de Reais) 
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Resultado líquido do exercício 439.973 295.918 439.973 295.918
Outros resultados abrangentes
Operações no exterior – diferenças cambiais na conversão 
e CPC 42 (hiperinflação) 30.938 51.483 30.938 51.483

Outros resultados abrangentes 30.938 51.483 30.938 51.483
Resultado abrangente total 470.911 347.401 470.911 347.401

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais) 
Reservas de lucros Ajustes

Capital 
social

Reserva de 
incentivos 

fiscais
Reserva 

legal

Reserva de 
retenção 
de lucros

Lucro 
acumulados

Ajustes de 
avaliação 

patrimonial

acumulados 
de conversão 

e CPC 42

Patrimônio 
líquido 

total
Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.042.650 18.042 3.244 32.723 – 1.731 (149.173) 949.217
Resultado líquido do exercício – – – – 295.918 – – 295.918
Operações no exterior – diferenças cambiais na conversão e CPC 42 (hiperinflação) – – – – – – 51.483 51.483
Realização do custo atribuído no ativo imobilizado (líquido de impostos) – – – – 379 (367) – 12
Destinações
Dividendo mínimo obrigatório – – – – (41.747) – (41.747)
Constituição da reserva legal – – 14.796 – (14.796) – – –
Constituição da reserva de incentivos fiscais – 114.514 – – (114.514) – – –
Transferência entre reservas – – – 125.240 (125.240) – – –
Saldo em 31 de dezembro de 2020 1.042.650 132.556 18.040 157.963 – 1.364 (97.690) 1.254.883
Resultado líquido do exercício – – – – 439.973 – – 439.973
Operações no exterior – diferenças cambiais na conversão e CPC 42 (hiperinflação) – – – – – – 30.938 30.938
Realização do custo atribuído no ativo imobilizado (líquido de impostos) – – – – 285 (257) – 28
Aumento de capital 557.350 (266.699) (32.975) (257.676) – – – –
Destinações
Dividendo mínimo obrigatório – – – – (59.357) – – (59.357)
Constituição da reserva legal – – 21.999 – (21.999) – – –
Constituição da reserva de incentivos fiscais – 180.829 – – (180.829) – – –
Transferência entre reservas – – – 178.073 (178.073) –
Saldo em 31 de dezembro de 2021 1.600.000 46.686 7.064 78.360 – 1.107 (66.752) 1.666.465

Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

(Em milhares de Reais) 
Controladora Consolidado

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2021 2020 2021 2020
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social 438.535 332.026 501.269 342.989
Ajustes para:
Depreciação/amortização 60.312 48.426 106.776 85.260
Variações cambiais sobre empréstimos e financiamentos, 
imobilizado, intangível, impostos e empréstimos com 
partes relacionadas 1.052 10.917 23.866 6.337

Variações cambiais e hiperinflação sobre outros ativos e 
passivos do exterior – – 154.848 89.050

Resultado nas operações com derivativos (7.536) 13.175 (2.205) 8.370
Juros e encargos apropriados em empréstimos e finan-
ciamentos (bancários e partes relacionadas) 24.759 10.665 27.561 15.779

Receita de juros em empréstimos de interligadas (53) (152) – –
Resultado na venda de ativo imobilizado e intangível 5.788 2.099 (5.171) 1.210
Efeito reconhecimento ação judicial – exclusão do ICMS 
base de cálculo do PIS e COFINS – (105.864) – (109.609)

Equivalência patrimonial (165.427) (77.640) – –
Provisões (1.666) (3.023) 3.356 (8.567)
Outros – (4) (436) (60)
Ajuste a valor presente – líquido 3.253 3.210 29.788 19.945
Efeito da aplicação do CPC 42 (hiperinflação) – – (112.274) (51.606)
Variações em:
Contas a receber e outros recebíveis (253.820) 1.931 (230.479) (36.377)
Estoques (179.148) (117.815) (359.323) (99.899)
Impostos 29.150 9.523 (7.855) 13.661
Outros créditos (1.723) (2.961) (1.944) 2.199
Depósitos judiciais (78) 124 (166) (26)
Fornecedores 19.185 25.444 58.032 45.158
Outras contas a pagar (30.795) (5.762) 2.128 (3.655)
Obrigações sociais 27.981 4.742 39.310 8.568
Receitas diferidas – (42) – (42)
Juros pagos (8.103) (10.698) (9.866) (15.740)
Imposto de renda e contribuição social pagos (19.762) (10.016) (91.366) (22.345)
Fluxo de caixa líquido (usado nas) proveniente das 
atividades operacionais (58.096) 128.305 125.849 290.600

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado (153.382) (68.523) (201.499) (115.787)
Aquisição de ativo intangível (5.039) (3.052) (9.282) (8.900)
Alienação de ativo imobilizado 1.383 1.348 14.460 5.101
Pagamento de aquisição de investimentos e aumento de 
capital em investimentos (24.700) (43.376) (8.301) (9.585)

Dividendos recebidos – 17.190 – –
Investimentos temporários – – (43.173) –
Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento (181.738) (96.413) (247.795) (129.171)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos pagos (79.061) (77.472) (79.061) (77.472)
Empréstimos tomados 260.110 217.239 260.320 263.408
Pagamento de empréstimos (24.529) (204.008) (34.547) (282.400)
Recebimentos por contratos de swap/NDF 6.441 25.344 7.776 30.663
Pagamentos por contratos de swap/NDF (90) (48.530) (7.018) (49.209)
Pagamento de arrendamentos (607) (329) (7.476) (2.882)
Empréstimos tomados – partes relacionadas 72.500 78.019 74.075 78.625
Empréstimos concedidos a partes relacionadas (697) (881) – –
Recebimentos por empréstimos – partes relacionadas 3.472 – – –
Fluxo de caixa gerado (usado) nas atividades de 
financiamento 237.539 (10.618) 214.069 (39.267)

(Redução) aumento líquido de caixa e equivalentes 
de caixa (2.295) 21.274 92.123 122.162

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 44.182 22.908 222.428 95.407
Efeito da variação cambial sobre caixa e equivalentes 
de caixa – – (13.736) 4.859

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 41.887 44.182 300.815 222.428
(Redução) aumento líquido de caixa e equivalentes 
de caixa (2.295) 21.274 92.123 122.162

Demonstrações do Valor Adicionado – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais) 
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Receitas
Vendas de mercadoria, produtos e serviços, incluindo 
impostos 1.898.744 1.095.635 3.254.716 1.977.362

Outras receitas 4.136 70.909 19.151 79.443
Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Reversão 
(constituição) (260) (1.471) 1.731 (4.894)

Insumos adquiridos de terceiros (inclui ICMS e IPI)
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços 
vendidos (714.622) (347.922) (1.333.217) (755.645)

Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (135.299) (118.995) (492.109) (292.306)
Valor adicionado bruto 1.052.699 698.156 1.450.272 1.003.960
Depreciação e amortização (60.312) (48.426) (106.776) (85.260)
Valor adicionado líquido gerado 992.387 649.730 1.343.496 918.700
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial 165.427 77.640 – –
Receitas financeiras 36.660 119.645 151.754 167.890
Valor adicionado total a distribuir 1.194.474 847.015 1.495.250 1.086.590
Distribuição do valor adicionado 1.194.474 847.015 1.495.250 1.086.590
Empregados
Remuneração direta 396.728 235.041 590.459 357.150

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Benefícios 34.278 20.092 44.570 26.207
FGTS 31.578 19.331 38.839 24.401
Encargos sociais em empresas no exterior – 19.333 12.769
Valor distribuído – Empregados 462.584 274.464 693.201 420.527
Tributos
Federais 77.897 100.437 156.154 155.089
Estaduais 172.516 98.442 131.147 121.240
Municipais 335 453 3.656 2.161
Valor distribuído – Tributos 250.748 199.332 290.957 278.490
Remuneração de capitais de terceiros
Juros 31.590 18.474 36.683 24.488
Aluguéis 1.338 1.235 1.096 2.241
Royalties 5.797 8.196 23.968 14.531
Instrumentos financeiros derivativos 2.444 49.396 9.372 50.395
Valor distribuído – Remuneração de capitais de 
terceiros 41.169 77.301 71.119 91.655

Remuneração de capitais próprios
Dividendos 59.357 41.747 59.357 41.747
Lucros retidos do exercício 380.616 254.171 380.616 254.171
Valor distribuído – Remuneração de capitais próprios 439.973 295.918 439.973 295.918

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas (Em milhares de Reais, exceto resultado por ação) 
1. Contexto operacional – A Dass Nordeste Calçados e Artigos Esportivos S.A. (“Companhia”) é uma 
sociedade anônima de capital fechado, com sede em Itapipoca, Ceará, Brasil, inscrita no CNPJ Nº 
01.287.588/0001-79, cujas principais atividades operacionais são fabricação, importação e comerciali-
zação de artigos esportivos, calçados e vestuário e também com características de holding company. A 
Companhia exerce também a função de entidade de comando de grupo econômico, doravante denominado 
“Grupo Dass” ou “Grupo”. O Grupo Dass foi criado no ano de 2005, como resultado da fusão dos grupos 
Dilly e Clássico e atua principalmente na fabricação, importação e comercialização de artigos esportivos 
e calçados, sendo especializado na gestão de marcas esportivas e de calçados tais como as marcas 
Fila, Umbro e Asics, além da marca própria TryOn (atualmente sublicenciada a terceiros). O Grupo Dass 
atua ainda na produção de artigos esportivos para clientes como Nike, Adidas, Asics, Reebok, Under 
Armour e Track & Field (private labels) 
2. Base de preparação – a. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas da Companhia foram preparadas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil (BR GAAP). A Administração da Companhia, afirma que todas as informações 
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e que 
correspondem às utilizadas por ela na sua gestão. 
3. Principais políticas contábeis – As políticas contábeis e os métodos de cálculos utilizados pela Com-
panhia na preparação destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas têm sido aplicadas de 
maneira consistente pela controladora e suas subsidiárias e são substancialmente os mesmos quando 
comparados com a demonstração financeira anual de 31 de dezembro de 2020. 
4. Demonstrações financeiras consolidadas – As principais entidades que formam o Grupo Dass em 
31 de dezembro de 2021 e 2020 e as participações detidas nessas empresas pela controladora Dass 
Nordeste Calçados e Artigos Esportivos S.A. estão abaixo demonstradas: 

Percentual de participação
2021 2020

Controladas País Direta Indireta Direta Indireta
Dass Sul Calçados e Artigos Esportivos Ltda. Brasil 100,00 – 100,00 –
Anvel Comércio de Artigos Esportivos Ltda. Brasil 100,00 – 100,00 –
Ranee Indústria e Comércio Ltda. Brasil 100,00 – 100,00 –
Fonthe Nordeste Indústria e Comércio de Calçados Ltda. Brasil 100,00 – 100,00 –
Dass Argentina SRL Argentina 97,76 2,24 97,76 2,24
Dass Asia Pacific Limited Hong Kong 100,00 – 100,00 –
Fila Uruguay Investments S.A. Uruguai – 100,00 – 100,00
Dilly Classico S.A. Uruguai 100,00 – 100,00 –
Dass Eldorado SRL Argentina 89,00 11,00 89,00 11,00
Dass Paraguay Calzados y Articulos Deportivos S.A. Paraguai 100,00 – 100,00 –
Dass Peru Calzados y Artículos Deportivos S.A.C. Peru 100,00 – 100,00 –
Dass Suárez S.A Argentina 95,00 5,00 – 100,00
Dass México Calzados y Artículos Deportivos S. de R. L. 
de C.V. México 100,00 – 100,00 –

Fila Brasil Ltda. Brasil 100,00 – – –
Gravasul Projetos e Matrizes Ltda. Brasil 100,00 – 100,00 –
Meffert Participações S.A. (i) Brasil – – 100,00 –
Têxtil Tecnicor Ltda. Brasil 99,99 – 99,99 –
(i) A Meffert Participações S.A. foi incorporada na controladora Dass Nordeste Calçados e Artigos 
Esportivos S.A. no mês de janeiro de 2021.

A Companhia informa aos seus Acionistas e ao mercado que, em decorrência das alterações dos incisos I e II do art. 289 da Lei nº 6.404/76, as publicações obrigatórias realizadas pela Companhia deixarão de ser efetuadas no Diário Oficial do Estado do Ceará. 
As demonstrações financeiras apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas. As demonstrações financeiras completas, elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável, bem como o Parecer dos Auditores independentes, 

estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: https://oestadoce.com.br/digital
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C A R T Ó R I O   B O T E L H O
5º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 1000 B, BAIRRO ALDEOTA

TELEFONES: 3264.1159 / 3224.5119
EDITAL DE CASAMENTOS

Edital n° 27538 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ÁLVARO GUEDES NEMER FILHO e RAYANNE COSTA JULIÃO;
Edital n° 27539 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
HARLEY GIRÃO SARAIVA e JULIANA RÉGIA FURTADO MATOS;
Edital n° 27540 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JONIELLE RAMALHO RODRIGUES e DAYANE RIBEIRO SILVA;
Edital n° 27541 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CAIO HAENDEL DE SOUSA ANDRADE e LORENA MESQUITA NUNES;
Edital n° 27542 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ROBSON FERREIRA LIMA e MARIA LUDIMILA LOPES TAVARES;
Edital n° 27543 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA FILHO e ANA VICTÓRIA CORRÊA 
MACHADO;
Edital n° 27544 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MURILO REBEQUI COELHO e RAFAELA CARNEIRO CORDEIRO.
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 25 de Abril de 2022.
Clarice Helena Botelho Costa Silva

Oficiala Titular

EDITAL PARA REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE ÁREA - HERBENE ALVES DE CASTRO, Oficiala 
Interina de Registro de Imóveis da Comarca de Trairi/CE, faz saber, a todos quanto este edital virem ou 
dele conhecimento tiverem que de acordo com o artigo 19 da Lei 6.766/79, foi prenotado neste Serviço 
Registral, o requerimento, memorial descritivo, planta e demais documentos exigidos pelo artigo 18 da 
citada Lei, referente ao pedido de registro de projeto de DESMEMBRAMENTO DE ÁREA, dos seguintes 
imóveis: i) terreno urbano, situado na Rua Francisco Eudes Martins, s/n, Bairro Boa Esperança II, município 
de Trairi - Ceará, com área de 4.423,94m², cujas metragens, divisas e confrontações, constam da matrícula 
nº 4948 deste Serviço Registral, com cadastro municipal nº 21517 e ii) terreno urbano, situado na Rua 
Francisco Eudes Martins, s/n, Bairro Boa Esperança II, município de Trairi - Ceará, com área de 3.666,41m², 
cujas metragens, divisas e confrontações, constam da matrícula nº 4361, deste Serviço Registral, com 
cadastro municipal nº 21518, formulado pela proprietária JARDEL C F MATIAS CONSTRUÇÕES ME, 
empresário individual, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 31.411.011/0001-98 e na JUCEC sob o NIRE 
2310386447-3, com endereço na Rua Ursulina Moreira de Sousa, nº 104, Boa Esperança II, município de 
Trairi/CE, CEP. 62690-000, o qual foi autuado em 22/04/2022, sob a Prenotação nº 256/2022. O 
desmembramento de área é composto de 08 lotes, sendo 04 por cada matrícula, descritos e caracterizados 
no memorial e planta respectiva. O referido loteamento foi aprovado pelo Município de Trairi/CE, através 
do Termo de Aprovação de Desmembramento, emitido no dia 25/10/2021, pela Prefeitura de Trairi/CE. O 
requerimento e a documentação completa que o acompanha a referida prenotação, permanecerão à 
disposição dos interessados para exame nesta Serventia, que funciona na Rua Raimundo Nonato Ribeiro, 
nº 191, Centro, no horário das 07:30 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, 
também atendendo pelo telefone (85) 999012231 e pelo E-mail cartoriojustatrairi@gmail.com. Decorridos 
15 (quinze) dias da data da última publicação deste edital, na ausência de qualquer impugnação por parte 
de terceiros, proceder-se-á ao devido registro de que trata o artigo 19, parágrafo 1º da Lei 6.766/79. Trairi/
CE, 25/04/2022. A Oficiala Interina, Herbene Alves de Castro.

“Amor & Vida” acolhe famílias carentes 
e moradores de rua na capital cearense
Jorge Damasceno e sua esposa Graça são líderes do projeto, a ação beneficia mais de 700 pessoas por mês, na capital cearense
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GERAL



O autismo é um distúrbio de 
neurodesenvolvimento capaz de 
gerar percepções diferentes do 
mundo, ele afeta a comunicação 
e a interação social. Na maioria 
dos casos, a pessoa diagnosti-
cada possui atitudes únicas e 
diferentes comparada a outras 
pessoas e na maioria das vezes, 
incompatível com o que a socie-
dade espera. São padrões de com-
portamentos repetitivos e ações 
restritas de interesse próprio. De 
acordo com um estudo recente do 
Centro de Controle e Prevenção 
de Doenças (CDC), órgão ligado 
ao governo dos Estados Unidos, 
no mundo o autismo está presen-
te em crianças do sexo masculi-
no quatro vezes mais do que em 
crianças do sexo feminino. 

Em março de 2020, o CDC 
lançou um documento que mos-
tra os dados sobre prevalência do 
Transtorno do Espectro Autista 
(TEA). O número de casos de 
pessoas diagnosticadas com TEA 
vem aumentando desde 2004. 
Naquele ano, em pesquisa divul-
gada pelo CDC era que 1 pes-
soa a cada 166 possuía TEA. Ao 
longo dos anos esse número foi 
aumentando e em 2020, os dados 
mais recentes são de 1 pessoa a 
cada 54. Dessa forma, estima-se 
que o Brasil, com seus 200 mi-
lhões de habitantes, possua cerca 
de 2 milhões de autistas. 

Para a psicóloga Jéssica Albu-
querque, os fatores genéticos são 
apontados como umas das prin-
cipais causas de doença e nor-
malmente os primeiros sinais 
aparecem quando a criança pos-
sui em média um ano e meio. É 
extremamente importante obter 

um diagnóstico precoce, dessa 
forma é possível trabalhar e me-
lhorar ainda mais a qualidade de 
vida do paciente. 

“Quando a criança é diagnos-
ticada precocemente há muitos 
benefícios. Um fator importante 
é a fala. Então, quanto antes o 
tratamento for iniciado com um 
fonoaudiólogo melhor será o 
desenvolvimento da sua comu-
nicação verbal. Normalmente, 
uma criança típica tem interesse 
natural pelos pares, ou seja, ou-
tras crianças e adultos. Crianças 
com autismo têm dificuldade 
nessa socialização. Com isso, é 
extremamente necessário um 
acompanhamento com um psi-
cólogo o mais rápido possível 
para melhorar o desenvolvi-
mento dessa socialização. Além 
disso, existem algumas limita-
ções quanto a sensibilidade tátil, 
ou seja, algumas texturas não 
são agradáveis a ela, por conta 
dessa dificuldade a sua autono-
mia pode ser afetada, como: ves-
tir-se sozinho, escovar os dentes, 
pentear o cabelo, dentre outras 
atitudes que não conseguem rea-
lizar sozinhas. A terapeuta ocu-
pacional será a profissional ideal 
para auxiliar nessas atividades. 
Quanto mais rápido a criança for 
exposta a esses estímulos mais 
rápido será sua adaptação ao 
meio social”, afirma 

A fundadora da Associação 
Pintando o SeTEAzul , Kellyane 
Chaves, é mãe de Gabriel Cha-
ves, que é autista, relata as difi-
culdades enfrentadas durante 
anos, principalmente quando o 
assunto é inclusão social,de um 
modo geral a falta de investi-

mentos, embora o transtorno 
seja um problema de saúde pú-
blica, falta profissionais sufi-
cientes para atender toda essa 
demanda.

“Existe uma lei chamada Be-
renice Piana aprovada em 2012 
que instituiu a Política Nacio-
nal de Proteção dos Direitos 
da Pessoa com transtornos do 
espectro autista. Meu filho, Ga-
briel Chaves, nasceu em 2008 e 
foi diagnosticado com autismo 
em 2010. Ou seja, eu tenho uma 
vida antes e depois dessa lei. 
Antes da lei, não conseguia ma-
tricular meu filho em nenhuma 
escola pois alegavam que ele não 

era verbal. Encarar o primeiro 
diagnóstico foi um desafio enor-
me, acredito que não só para 
mim, mas para qualquer mãe ou 
pai. Não é fácil. Autismo não é 
uma doença, é um diagnóstico 
clínico, comportamental. Até 
hoje no Ceará, não existe uma 
escola inclusiva. Os materiais 
não são adaptados para eles. In-
clusão ainda é uma utopia.” 

Nas redes sociais, o apresen-
tador Marcos Mion, mostra a 
rotina com seu filho Romeu, 
diagnosticado com TEA, incen-
tivando outras pessoas a estuda-
rem e investirem nos seus filhos, 
se adaptando a realidade deles e 

entendendo cada momento. E 
foi isso que a digital influencer, 
Alzira Juca, 28, mãe da Lina, 
diagnosticada com um ano de 
idade com o TEA, fez . “Liguei 
o alerta quando minha filha ti-
nha um ano de idade, quando 
ela ainda não sabia andar, po-
rém de acordo com os marcos 
de desenvolvimento ela teria 
até os dois anos para andar. Ela 
não fixava o olhar, não atendia 
quando chamava pelo nome, 
tinha alguns flappings, ecolalia 
e a cereja do bolo foi ela não 
ter comunicação verbal com 2 
anos de idade.” Afirma. Alzira 
também comenta sobre a pre-

paração para o futuro. “Tento 
ao máximo prepará-la para ser 
uma adulta independente e que 
saiba se defender, ainda existe 
muito preconceito em relação 
ao autismo, as pessoas pensam 
que nossos filhos são doentes 
mentais”, finaliza.

Para o fonoaudiólogo Dr. Ja-
mes Bond, a Fonoaudiologia ou 
Terapia da fala e Audiologia é o 
campo de estudo mais adequado 
para melhorar a comunicação de 
uma criança autista com outros 
indivíduos, seja ela através de 
fala ou comunicação alternativa. 
“Usamos alguns aplicativos de-
senvolvidos especialmente para 
esse tipo de situação. Para que a 
criança consiga se comunicar. É 
necessário ir além da fala, se ela 
não consegue desenvolver a fala 
nosso papel é fazer com que ela 
expresse suas vontades e neces-
sidades de alguma forma.”

Nos últimos anos, muitas con-
quistas e metas foram alcançadas. 
Entre elas está a lei de número 
12.764 aprovada em 23 de dezem-
bro de 2012 em Brasília. O símbolo 
do autismo, que é um laço colori-
do contornado com vários quebra 
cabeça, está por todo o Ceará. Já 
podemos vê-los em transportes 
coletivo e em estacionamento 
de shoppings. As vagas prioritá-
rias em alguns estacionamentos 
são identificadas com o símbolo 
do autismo. As pessoas buscam 
saber o significado e isso vai ga-
nhando espaço e notoriedade co-
laborando com o engajamento e 
flexibilização da informação.
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Referência pela gastronomia de alta qualidade, o restaurante Cabaña del Primo lança, a partir desta quinta-feira (28), novo menu 
com cortes e preparos exclusivos de carnes exóticas na unidade do Jardins Open Mall. A partir de R$ 55, os clientes poderão desfru-
tar dos pratos com carnes de diferentes animais, como tambaqui, búfalo e avestruz. Mais informações e reservas: (85) 3244-3691.
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Rapidíssimas
O maior prêmio de jornalismo empreendedor do Brasil está 

em sua 9ª edição e irá premiar as melhores notícias veiculadas 
em diferentes canais da imprensa brasileira ou novas platafor-
mas digitais sobre empreendedorismo e pequenos negócios. As 
inscrições para o 9º Prêmio Sebrae de Jornalismo serão abertas 
no dia 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, pelo 
site www.premiosebraejornalismo.com.br

O prêmio é uma iniciativa do Sebrae para valorizar os 
profissionais de imprensa que contribuem para fortalecer o 
empreendedorismo brasileiro com seu trabalho, mostrando 
a importância dos empresários de pequenos negócios para a 
economia do nosso país.

Antônio Salles fez 
aniversário e celebrou 
no Marquês da Varjota, 
com o irmãos Marco e 
Mazarello Salles e sua 
cunhada e comadre, 
Stelinha Frota Salles e  os 
sobrinhos Marco Salles 
Filho e Yasmim, Marcella 
e João Braga e a Sarinhah 
e Júnior Fernandes. Em 
seguida seguiu pra Europa 
para curtir o novo ciclo 
que se inicia.

Manhã de domingo 
de homenagens para 
Kal Aragão na 17 Meia 
Maratona de Fortaleza, 
agraciado com o Troféu 
de Atleta Destaque/Nata-
ção e medalha de Embai-
xador do Esporte WBS. O 
atleta é filho da querida 
Alessandra Aragão.

Jade Picon, que já 
acumulava milhões de 
fãs antes do início do 
programa, e Linn da 
Quebrada, que entrou 
no BBB com uma forte 
representatividade e 
poder de levantar debates 
importantes na sociedade, 
foram as que mais 
perderam popularidade.

Jade chegou a 
liderar o ranking no 
início do programa e 
teve a maior pontuação 
em relação a todos os 
outros participantes 
(75,5), mas, hoje, caiu 
para a quarta posição. 
Enquanto Linn alcançou 
a segunda colocação, 
porém perdeu 
espaço para outros 
participantes e ocupa 
atualmente a décima 
oitava posição.

E mais...

AUTISMO
Os desafios para a inclusão social
Estima-se que o Brasil tenha dois milhões de pessoas com Transtorno do Espectro Autista, fatores genéticos são a principal causa

Alzira Juca, 28, mãe da Lina, diagnosticada com um ano de idade com o TEA

Um pouco de muita gente

Após dois anos, um dos festivais de música mais badalados do país, o Garota VIP, retoma a edição em Fortaleza na noite deste sábado (30), no estaciona-
mento da Arena Castelão. Repleto de novidades, o evento conduzido pelo anfitrião Wesley Safadão, terá Zé Felipe, Leonardo e Taty Girl como convidados, todos 
inéditos na edição cearense do festival. Além do line-up estrelado, o público poderá curtir a festa até o amanhecer em três setores diferentes: a Arena Open 
Bar Skol, com espaço cheio de experiências premium e os melhores rótulos da cerveja liberados; o Lounge Open Bar, com palco exclusivo e diferentes bebidas 
disponíveis (Whisky, Vodka, Gin, Skol, Refri e Água); e Frontstage, com comodidade e visão privilegiada do palco. Os ingressos continuam à venda e podem ser 
adquiridos nas lojas Zerifelli (Shopping Iguatemi e North Shopping), além do site Bilhetecerto.com.br. Os preços variam de acordo com o setor selecionado e 
lotes disponíveis. Ingressos adquiridos anteriormente serão válidos para a nova data. Entrada permitida mediante apresentação do comprovante vacinal.

O Coletivo 4x4, formado pelos artistas plásticos Andréa 
Dall’Olio, Demilson Ferreira, J. Siebra e Jacinta Cavalcan-
te, apresenta a partir do dia 30 de abril a exposição Re-
velação, na Galeria B. Galeria (Fast Frame) localizada na 
Avenida Padre Antônio Tomás.

Revelação chega ao público, apresentando a diversidade 
da personalidade artística de cada componente do coletivo 
e complementa-se como as quatro estações do ano, as fases 
da lua e os elementos da natureza.  São linguagens distintas 
que dialogam entre si, em correspondência, intervenção ou 
reinterpretação.

Os quatro artistas cearenses exploram suas particularidades 
em obras individuais e coletivas, realçando suas características 
particulares como também, agregando valor à produção do 
outro, assim além das obras individuais, a exposição Revelação 
traz obras construídas em duplas, trios e até do quarteto, mas 
que evidenciam e destacam a poética de cada artista.

A maioria dos trabalhos apresentados são inéditos, e 
construídos a partir do uso de técnicas tradicionais como 
aquarela, cerâmica, gravura, pelo têxtil e por instalações. 
A mostra, que tem curadoria de Veridiana Brasileiro e pro-
dução de Edlania Castro, que ora apresenta-se de forma 

individual e ora de 
forma coletiva.

A Cortex, empre-
sa líder em inteli-
gência de dados para 
as áreas de comuni-
cação e marketing, 
divulgou a terceira 
edição do índice de 
popularidade dos 
participantes do Big 
Brother Brasil.

O ranking, que 
traz um comparati-
vo entre a primeira 
e a última semana 
do programa, mos-
trou que, dentre os 
finalistas do reality, 
Arthur está em 
primeiro lugar. Já 
Paulo André e Dou-
glas Silva ocupam 
a sétima e a décima 
primeira colocação, 
respectivamente.

1Símbolo da hierarquia da 
igreja, padre Raimundo 

Neto apresenta neste 
domingo, 1°, os Comentá-
rios Bíblicos, compêndios 
voltados para os estudos 
bíblicos, meditações, reti-
ros, homilias e palestras.

20 estudo resultou de 
especializações em Nova 

York, na Union Theogical 
Seminary e em São Paulo no 
Centro Bíblico Verbo.

30 lançamento dar-se-á 
durante todas as 

missas da paróquia de São 
Vicente de Paulo.

4Muito prestigiado o casa-
mento de Brígida e Herbe-

son sexta na Igreja de Nossa 
Senhora do Líbano. 0s pais 
do noivo Mosarina e Chagas 
Lacerda, que se casaram na 
mesma paróquia, receberam 
em grande estilo, com recep-
ção no Ilmar Gourmet.

50s parabéns hoje serão 
endereçados ao jornalista 

Kelton Vasconcelos e para 
Nayana Bernardo Cavalcante, 
o maior nome da representa-
ção farmacêutica local.

6A JM Negócios Internacio-
nais lançou um novo canal 

no YouTube, o “Talking Comex 
JM” aborda semanalmente 
conteúdos estratégicos rela-
cionados ao comércio exterior. 
Entre os assuntos abordados 
no canal, destaque para 
depoimentos de empresários 
do comércio internacional, dis-
cussão sobre acontecimentos 
relacionados ao comércio ex-
terior, além de entrevistas com 
especialistas sobre importação 
e exportação. A JM Negócios 
Internacionais também está 
presente no Facebook (@
jm.aduaneira), Instagram (@
jm_negocios_internacionais) e 
no LinkedIn, como JM Negó-
cios Internacionais.

NUMERADAS

Marcilia Tavares aniversariou no domingo, 24, e ganhou muitos 
parabéns de sua vasta lista de amizades como a amiga de 
longa data, Regina Pires do Rio.

Dona Elen Sancho completou 93 anos de idade neste 
domingo e ganhou o carinho da numerosa família 
durante almoço bem íntimo e informal

Dona de uma beleza irrepreensível, 
Carol Castro, circula com desenvoltura 
na sociedade local


