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Déficit 
comercial da 
UE alerta para 
inflação global

O déficit comercial da União 
Europeia é um sinal de alerta para 
a inflação global, avalia o econo-
mista-chefe da Messem Investi-
mentos, Gustavo Bertotti. “Você 
tem uma Europa que é dependen-
te da importação de gás e ela não 
tem saída, por enquanto. O maior 
ofertante é a Rússia, então a ten-
dência é uma alta de preços, e isso 
leva a um aumento generalizado 
no valor do produto”, diz.

Segundo Bertotti, a oferta de 
gás e outras commodities energé-
ticas se encontra muito pressio-
nada no atual contexto geopolíti-
co. Mais do que isso, o preço das 
matérias-primas em alta e a con-
sequente inflação colocam em xe-
que os planos da União Europeia 
de apertar ainda mais as sanções 
contra a Rússia por conta do con-
flito no leste europeu.

“Ursula von der Leyen [presiden-
te da Comissão Europeia] afirmou 
que deseja zerar as importações de 
petróleo cru da Rússia em seis me-
ses e dos derivados até o final do 
ano. Como vai fazer isso? Você tem 
uma inflação de 7,4% na Alemanha, 
e o índice na Zona do Euro vai su-
bir também”, questiona.

O economista aponta ainda que 
a alta do gás natural tem uma sé-
rie de complicações para a cadeia 
global, inclusive para países que 
não utilizam o gás russo – como 
o Brasil. “Com o preço subindo, 
você pode – dependendo do seg-
mento – substituir essa fonte de 
energia por outra. Por exemplo, 
demandar mais carvão, então to-
das as commodities ligadas a ener-
gia tendem a se valorizar”, afirma.

Economia dos 
EUA caminha 
para pouso 
forçado

As ações das Bolsas dos EUA 
fecharam em forte queda nesta 
quarta-feira. O Dow Jones caiu 
3,57%, para 31.490,07 pontos, o 
S&P 500 desvalorizou 4,04%, pa-
ra 3.923,68, e o Nasdaq desabou 
4,73%, para 11.418,15.

O dólar ficou mais forte: o eu-
ro caiu para US$ 1,0479 (de US$ 
1,0549 na sessão anterior), e a 
libra esterlina foi cotada a US$ 
1,2346 (de US$ 1,2481). O índice 
do dólar, que mede o câmbio em 
relação aos seis principais pares, 
subiu 0,43 %.

As reações do mercado acima 
ocorreram depois que o presi-
dente do Federal Reserve (Fed), 
Jerome Powell, enfatizou a de-
terminação do banco central dos 
EUA de conter a inflação mais 
alta em décadas. Falando em um 
evento na noite de terça-feira, 
Powell disse que o Fed continu-
ará aumentando as taxas de juros 
até que haja “evidências claras e 
convincentes” de que a inflação 
está recuando.

 Se necessário, o Fed não hesita-
ria em empurrar as taxas além de 
“níveis neutros amplamente en-
tendidos” para reduzir a inflação, 
acrescentou Powell. A taxa neutra 
é o nível em que a política não es-
timula nem restringe o crescimen-
to econômico.

Desmond Lachman, membro 
residente do American Enterprise 
Institute e ex-funcionário do Fun-
do Monetário Internacional, disse 
à agência de notícias Xinhua que 
a economia está caminhando para 
um pouso forçado que domará a 
inflação, mas perturbará o merca-
do de ações.

“Se isso (um pouso forçado) 
ocorrer, minha expectativa é que 
o Fed faça mais uma reviravolta 
na política até o final do ano, para 
apoiar o mercado de ações com 
uma nova rodada de flexibiliza-
ção da política monetária”, disse 
Lachman, o que poderia fazer as 
ações dispararem.

Um indicador muito discutido 
é o Cboe Volatility Index, que 
mede as expectativas de volatili-
dade nos próximos 30 dias. O ín-
dice atingiu uma média de 37 em 
momentos de baixa anteriores do 
mercado. 

Esse número na quarta-feira 
saltou mais de 14%, para pouco 
menos de 30. Isso está bem aci-
ma da mediana de longo prazo 
de 17,6, mas ainda não em níveis 
de pânico. O índice disparou para 
82,69 em março de 2020, no início 
da liquidação da Covid, e registrou 
altas de 80,86 em 2008.

TCU aprova venda da 
Eletrobras em meio a denúncias
Tarifas vão subir, e risco de apagão cresce

A aprovação da privatiza-
ção da Eletrobras pelo 
Tribunal de Contas da 

União (TCU), por 7 votos a 1, não 
significa que o Governo Bolso-
naro terá caminho tranquilo para 
vender a empresa. Entidades de 
empregados da estatal prometem 
protocolar denúncias de irregula-
ridades na SEC (órgão regulador 
do mercado de capitais nos Esta-
dos Unidos).

As entidades falam em possí-
veis perdas de R$ 18 bilhões que 
não foram contabilizadas na Usi-
na de Santo Antônio, cálculo com 
sobrepreço na participação em 
Belo Monte e problemas na trans-
ferência de Itaipu e Eletronuclear 
para a Empresa Brasileira de Par-
ticipações em Energia Nuclear e 
Binacional, que controlaria os ati-
vos que não serão privatizados.

Para Maria Lucia Fattorelli, co-
ordenadora nacional da Auditoria 
Cidadã da Dívida, a “insana priva-
tização da Eletrobras precisa ser 
interrompida”. Em artigo publi-
cado no site do Monitor Mercan-
til, Fattorelli enumera argumentos 
para impedir “uma verdadeira rifa 
do patrimônio público construí-
do pelo povo brasileiro, em área 
estratégica para a integração e o 
desenvolvimento econômico e 

Caminhoneiros protestam contra abuso 
do uso de dados pelas seguradoras

A batalha dos caminhoneiros 
contra o uso abusivo de dados 
pessoais por parte das segura-
doras acaba de ganhar mais uma 
trincheira. Os motoristas proto-
colaram uma denúncia na Auto-
ridade Nacional de Proteção de 
Dados (ANPD) cobrando medi-
das imediatas contra o processo 
de certificação que define quem 
pode transportar carga no Brasil.

Esse método de cadastramento 
se baseia em informações cadas-
trais creditícias (SPC, Serasa etc.) 
obtidas sem a autorização dos 
motoristas, denunciam os profis-
sionais. Aqueles com problemas 
de inadimplência e restrições de 
crédito são identificados e des-
cartados na hora da contratação. 
O setor de seguros alega que os 
caminhoneiros inadimplentes se-
riam, em tese, mais suscetíveis a 
episódios de roubo de carga.

A Justiça trabalhista consi-
derou ilegal esse sistema de ca-
dastramento, porque ele viola a 
Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD). O Tribunal Superior do 
Trabalho publicou em fevereiro 
deste ano uma decisão terminati-
va, contra a qual não cabe recurso, 
condenando tal “conduta discri-
minatória”: “Não há motivos para 
questionar o caráter do simples 
devedor”, afirmou o documento 
assinado pelos ministros.

Grandes multinacionais con-
tinuam contratando gerenciado-
res de risco que garimpam dados 
pessoais dos caminhoneiros. Is-
so apesar de o TST ser taxativo 
ao dizer que a infração à lei não 
acontece no momento exato da 
coleta das informações, mas no 
momento de sua utilização pelas 
empresas que fazem o seguro do 
transporte rodoviário de carga. 

No documento protocolado na 
ANPD, a Federação dos Trans-
portadores Autônomos de Carga 
de Minas Gerais aponta três ge-
renciadoras de risco que seguem 
fazendo a varredura ilegal de da-
dos a pedido das grandes segu-
radoras. Os sindicalistas também 
listam casos de motoristas que 
foram injustamente reprovados 
por causa de “informações desa-
bonadoras” coletadas em bases de 
dados privadas.

“Se o método de certificação 
das seguradoras valesse para toda 
a economia, 65 milhões de brasi-
leiros ficariam alijados do mercado 
de trabalho, pois é esse o número 
atual de brasileiros em situação de 
inadimplência”, afirma a advogada 
Fernanda Ramos, especialista em 
Direito Trabalhista. Hoje 77,7% 
das famílias brasileiras têm dívidas 
atrasadas. Página 7

social do Brasil.”
“Privatizar a Eletrobras é acei-

tar a perda de soberania energéti-
ca nacional; a falta de garantia na 
prestação de serviço a todos os 
brasileiros e brasileiras; o aumen-
to nas tarifas de energia; a entrega 
da gestão da água em nossas ba-
cias hidrográficas para a iniciativa 
privada”, denuncia.

Fattorelli lembra que a Eletro-
bras, maior empresa de energia 
elétrica da América Latina, teve 
lucro de quase R$ 40 bilhões nos 
últimos quatro anos, tendo divul-
gado um ganho de R$ 2,7 bilhões 
no primeiro trimestre de 2022, 
possuindo também cerca R$ 15 
bilhões em caixa.

As tarifas vão subir, com a mu-
dança no regime de cotas, me-
diante o qual as usinas comercia-
lizam energia ao preço médio de 
R$ 60 por MWh, menos de 1/4 
do preço praticado no mercado, 
que chega a superar R$ 250 atu-
almente e poderá aumentar muito 
mais com essa privatização.

Ela alerta ainda para o risco de 
apagão, “pois o setor privado quer 
seus lucros distribuídos e não abre 
mão destes para investimentos, 
como assistimos atualmente na 
Petrobras, distribuindo lucro de 
mais de R$ 100 bilhões a acionis-
tas e, ao mesmo tempo, vendendo 
ativos estratégicos como as refina-
rias, entre outros”. Página 8

Fattorelli: verdadeira rifa do patrimônio do brasileiro
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Governo trata  
a Amazônia  

como um grande 
almoxarifado  
de recursos  

naturais

A Zona Franca de Manaus

O desafio do investimento seguro nas criptomoedas

Por Paulo Haddad

A Zona Franca de 
Manaus nasceu 
no bojo das polí-

ticas de desenvolvimento 
regional do Governo Fe-
deral visando a reduzir as 
profundas desigualdades 
socioeconômicas nas con-
dições de vida entre todos 
os brasileiros, independen-
temente do seu destino ser 
determinado pela loteria da 
vida. Uma assimetria es-
pacial no padrão de vida 
dos brasileiros que é po-
liticamente intolerável em 
uma democracia federati-
va moderna. Não se pode 
admitir que a renda per 
capita média dos brasilei-
ros vivendo nas áreas mais 
desenvolvidas do País seja 
em torno de três vezes su-
perior à renda per capita 
do brasileiro maranhense 
ou do brasileiro alagoano. 
O budismo nos ensina que 
não há mais democrático 
que o sol que, quando se 
levanta, ilumina igualmente 
todas as regiões.

No início dos anos 1960, 
o Brasil era o país que, na 
economia mundial, apre-
sentava o maior nível de 
desequilíbrio de desenvol-
vimento entre as suas re-
giões. Ao fim da implanta-
ção do Plano de Metas do 

Presidente JK (1956-1961), 
o Brasil se transformara na 
economia mais industriali-
zada e moderna do Tercei-
ro Mundo, mas, no entanto, 
ocorrera uma concentração 
de 72 em cada 100 novos 
empregos industriais no Ei-
xo Rio-São Paulo.

A partir da criação da Su-
dene, em 1959, pelo então 
presidente JK, dá-se início 
ao processo de desconcen-
tração planejada da polari-
zação econômica do País, 
através de diferentes polí-
ticas de desenvolvimento 
para as áreas menos desen-
volvidas. Particularmente, 
com o II Plano Nacional de 
Desenvolvimento (II PND 
do Governo Geisel) lança-
do em 1974, as regiões me-
nos desenvolvidas passaram 
a crescer mais rapidamente 
do que as áreas mais de-
senvolvidas. Assim, veio a 
ocorrer um intenso proces-
so de reestruturação espa-
cial da geografia econômica 
brasileira.

No período de 1970 a 
1980, a soma das partici-
pações das Regiões Cen-
tro-Oeste e Norte no PIB 
brasileiro saiu de 6% em 
1970, para 15% em 2010, 
e essa participação man-
teve o seu crescimento 
nos anos seguintes, prin-
cipalmente pelo avanço do 

agronegócio, da mineração 
e da industrialização tardia 
nessas Regiões. Assim, as 
áreas menos desenvolvi-
das responderam positiva-
mente aos incentivos e aos 
estímulos das políticas de 
desenvolvimento regional 
do Governo Federal, con-
tribuindo para a redução 
das disparidades regionais 
do Brasil.

As políticas de desenvol-
vimento regional tiveram 
características diferenciadas 
quanto aos instrumentos 
econômicos e aos mecanis-
mos institucionais adotados. 
O avanço do Centro-Oeste, 
por exemplo, ocorreu prin-
cipalmente em função do 2º 
salto científico e tecnológi-
co da agropecuária brasilei-
ra, a partir dos anos 1970, 
graças à transformação dos 
cerrados de bens físicos em 
bens econômicos e às ino-
vações de produtos, proces-
sos e organizações nas áreas 
tradicionais de produção de 
proteína animal e de proteí-
na vegetal.

Já na Amazônia Legal, 
dada a sua diversidade e 
heterogeneidade socioe-
conômica e socioambien-
tal, a política de desenvol-
vimento regional assumiu 
uma dimensão multiface-
tada e contextualizada à 
realidade regionalizada. 
Registraram-se muitos ca-
sos de sucesso da promo-
ção econômica em novos 
projetos de mineração 
(Carajás e S11D, no Sudes-
te do Pará), de agricultura 
(produção competitiva de 
café e de carnes em Ron-
dônia), industrial (Zona 
Franca de Manaus) etc.

A Zona Franca de Ma-
naus é um dos polos de 
desenvolvimento da Ama-
zônia que apresentam 
uma história de sucesso 
no conjunto das políti-
cas de desenvolvimento 
regional no pós-II Gran-
de Guerra. Sucesso, sem 
dúvida, medido em ter-
mos da relação altamente 
positiva dos seus custos 
para a sociedade brasi-
leira (incentivos fiscais e 
financeiros, despesas tri-
butárias etc.) com os seus 
benefícios também para 
o conjunto da sociedade 
brasileira (geração de ren-
da e emprego, inovações 
tecnológicas, produção 
competitiva globalmente 

de bens duráveis de con-
sumo, etc.). Uma constru-
ção político-institucional 
ao longo da história do 
processo de integração 
nacional que não pode ser 
desconstruída apenas por 
portarias ministeriais.

Como, a partir de 2019, 
a estratégia do Governo 
Federal tem sido a de des-
monte institucional das 
principais políticas públicas 
em nome de ideologias his-
toricamente ultrapassadas, 
corre-se o risco da desarti-
culação das políticas de de-
senvolvimento regional no 
País.

Particularmente quan-
do a atual administração 
do Governo Federal trata 
a Região Amazônica como 
se fosse um grande almoxa-
rifado de valiosos recursos 
naturais renováveis e não 
renováveis, ao qual indiví-
duos e organizações com 
interesses autocentrados 
têm acesso livre ou quase li-
vre de “porteira aberta” pa-
ra a realização de negócios 
lucrativos do ponto de vista 
privado.

E também como se fosse 
um megalixão onde podem 
depositar os resíduos e os 
dejetos de suas atividades 
de produção e de consumo 
através de ações predatórias 
sobre os ativos e os servi-

ços ambientais da região 
(rios, florestas, ar puro, bio-
diversidade da fauna e da 
flora). Permanece compla-
cente com um processo de 
colapso dos ecossistemas 
regionais, numa prática de 
crimes ambientais previs-
tos na Constituição de 1988 
nos artigos que se referem 
ao nosso Patrimônio Natu-
ral.

Quando um país conse-
gue reduzir os processos 
de desequilíbrios regionais 
de desenvolvimento, con-
vergindo as condições de 
vida das regiões mais po-
bres para as condições de 
vida das regiões mais ricas, 
é preciso que consolide, 
sustente e reinvente as po-
líticas públicas para evitar a 
reversão desses processos 
ao longo do tempo. Novos 
problemas e novas oportu-
nidades emergem quando 
se transformam os contex-
tos históricos que parame-
trizam as políticas públicas. 
Mas, como afirma Einstein: 
“Nenhum problema pode 
ser resolvido a partir do 
mesmo nível de consciência 
que o criou.”

Paulo Haddad é economista, membro 
do conselho consultivo no Instituto 

Fórum do Futuro, professor  
Emérito da UFMG, ex-ministro da 

Fazenda e do Planejamento.

Por Valdir 
Coscodai

As criptomoedas 
ganham destaque 
como opção de in-

vestimento. Quando a pri-
meira delas, a Bitcoin, co-
meçou a ser negociada em 
2009, valia nove centavos de 
dólar. No fim de 2021, US$ 
46.306,45. As preocupa-
ções relativas às transações 
devem-se principalmente à 
emissão sem lastro fiduciá-
rio, sem envolvimento das 
autoridades monetárias e ao 
anonimato.

A China, por exemplo, 
já proibiu operações que 
não sejam emitidas por seu 
banco central. No Brasil, 
as transações não são ile-
gais, mas carecem de mo-
nitoramento, pois não são 
reguladas pelo Banco Cen-
tral e não se enquadram 

na supervisão da Comis-
são de Valores Mobiliários 
(CVM).

O PL 2303/2015, apro-
vado pela Câmara dos De-
putados e encaminhado 
ao Senado, contém defi-
nições sobre quais ativos 
seriam abrangidos pela 
legislação. A CVM, no 
Ofício 11/2018, permitiu 
que fundos regulados pela 
Instrução Normativa 555 
invistam indiretamente 
em criptoativos, por meio 
de transações no exterior. 
No documento, destaca o 
papel da auditoria inde-

pendente. Espera-se que 
ela seja capaz de realizar 
diligências adequadas com 
relação a criptoativos deti-
dos pelos fundos, aumente 
a confiança do usuário da 
informação e proporcione 
segurança razoável de que 
as demonstrações estejam 
livres de distorção rele-
vante.

Apesar de a criptografia 
garantir segurança nas in-
formações, a titularidade 
é uma questão delicada de 
se comprovar. Até mesmo 
a forma de contabilizá-las 
gera discussão. A Inter-
national Financial Repor-
ting Standards Founda-
tion (IFRS) avalia que as 
criptomoedas tendem a 
se enquadrar como ativos 
intangíveis. Nas normas 
de auditoria ainda não há 
orientação específica do 
International Auditing and 

Assurance Standards Bo-
ard (IAASB).

A governança em em-
presas que operam com 
criptomoedas é de ex-
trema relevância, pois a 
posse da chave privada é 
o que garante a proprie-
dade. A organização de-
ve garantir a proteção e 
responsabilidade de tran-
sacioná-la em benefício 
dos acionistas e investi-
dores. O auditor precisa 
entender, avaliar e validar 
a eficácia dos controles 
internos de proteção du-
rante o ciclo de vida das 
chaves privadas ligadas às 
transações em criptomo-
edas, para concluir se os 
riscos são adequadamente 
gerenciados. Porém, não 
pode acessar tais chaves, 
pois o conhecimento do 
código por terceiros pode 
ferir a confidencialidade.

Pode ser necessário 
apoiar-se na tecnologia para 
criar sistemas que consigam 
examinar transações regis-
tradas nas carteiras virtuais 
sem comprometer a con-
fidencialidade e segurança 
dos ativos. Em artigo pu-
blicado em The International 
Journal of  Digital Accounting 
Research, os autores desta-
cam a importância de con-
tratar especialistas para veri-
ficar aspectos intrínsecos às 
criptomoedas.

Os auditores indepen-
dentes brasileiros vêm 
desenvolvendo ferramen-
tas e procedimentos con-
sistentes. Com educação 
continuada e corpo técni-
co cada vez mais especia-
lizado, capacitam-se para 
atender às expectativas 
da sociedade. O Ibracon 
– Instituto de Auditoria 
Independente do Brasil 

conta com um Comitê de 
Tecnologia e Inovação e 
Grupos de Trabalho para 
abordagem de temas rele-
vantes, além de promover 
discussões com especialis-
tas sobre criptomoedas e 
blockchain.

A auditoria independente 
contribui para aumentar o 
grau de confiança nas infor-
mações contábeis apresen-
tadas nas demonstrações 
financeiras da organização 
auditada. É vital que os in-
vestidores tenham consci-
ência de que suas aplicações 
estejam em linha com o seu 
perfil e entendam os riscos 
em investir em um merca-
do cheio de oportunidades, 
mas ainda com muitas in-
certezas.

Valdir Coscodai é presidente 
do Ibracon – Instituto de Auditoria 

Independente do Brasil.

Mercado  
cheio de  

oportunidades, 
mas ainda  

com muitas  
incertezas
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Montadoras não  
vieram; demissões, sim

Quando a Ford fechou sua fábrica em Taubaté (SP), 
em janeiro do ano passado, João Doria e Jair Bol-

sonaro foram à mídia disputar quem levaria outra mon-
tadora para ocupar o local. Cerca de 800 trabalhadores 
perderam seus empregos. O então governador de São 
Paulo afirmou que havia duas empresas interessadas em 
comprar o espaço.

Em Brasília, o Governo Federal disse sondar empre-
sas chinesas para ocupar o lugar da norte-americana. Por 
ironia, uma das pretendentes seria a Chery, que tem uma 
unidade em Jacareí – que agora tenta fechar, demitindo 
quase 500 trabalhadores.

Nesta quinta, foi anunciado que a São José Desenvolvi-
mento Imobiliário comprará o local da fábrica da Ford. 
Em São Bernardo, também em terreno que era da monta-
dora dos EUA, a construtora abriu um galpão logístico.

Além do gogó, Doria e Bolsonaro têm em comum a 
pretensão de se eleger presidente em outubro.

General inverno  
contra Bolsonaro

Foi só fazer um friozinho e os preços de legumes, ver-
duras e frutas voltaram a aumentar.

Inflação não vai a menos de 8%

“É difícil acreditar que a inflação poderá recuar dos at-
uais 12% para menos de 8% em 8 meses. Pelo menos não 
com as perspectivas de novas revisões de preços e repass-
es que ainda não chegaram ao consumidor final”, aponta 
Mariana Gonzalez, especialista em mercado financeiro do 
ISAE Escola de Negócios.

Para quem tem dinheiro para investir, Mariana títulos 
atrelados ao CDI e ao IPCA. Podem ser em títulos públi-
cos (Tesouro Direto) ou bancários (CDB, LCI e LCA). Al-
guns papéis de créditos privados são isentos de Imposto 
de Renda para o investidor pessoa física, mas merecem 
uma análise cuidadosa quanto a qualidade financeira da 
empresa emissora.

Guerra civil

Robert Reich, que foi secretário de Trabalho de Bill 
Clinton, acredita que a segunda guerra civil norte-ameri-
cana já está acontecendo (título de artigo dele no britânico 
The Guardian): um País urbano, jovem e etnicamente 
diverso e outro rural ou exurbano, branco e mais velho.

Rápidas

Até o dia 31, a Unicef  estará presente nas unidades 
Recreio e Abelardo Bueno do Supermercados Mundial 
para conseguir doadores fixos entre os mais de 10 mil cli-
entes diários que passam em cada loja *** A Casa&Video 
será a principal patrocinadora do maior desafio univer-
sitário do mundo – o TETRIX Challenge. A varejista 
também selecionará jovens talentos. As inscrições vão até 
14 de agosto em tetrixchallenge.com *** A TeamViewer 
anuncia que o executivo Michael Wilkens se tornará Dire-
tor Financeiro (CFO) e membro do Conselho de Admin-
istração da TeamViewer AG a partir de 1º de setembro de 
2022 *** O projeto Plataforma Democrática (Fundação 
FHC e Centro Edelstein de Pesquisas Sociais) apresenta 
o livro Religião, Democracia e Educação no Brasil, orga-
nizado por Bernardo Sorj e Sergio Fausto, disponível em 
plataformademocratica.org
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MP 1.118: empresa que compra  
combustível fica sem crédito tributário
Governo: Corte de PIS e Cofins tiraria R$ 14,9 bi dos cofres públicos

O governo editou 
nesta quarta-
feira uma medi-

da provisória que desfaz 
a concessão de crédito 
tributário a empresas que 
comprem combustível pa-
ra uso próprio em 2022. A 
MP 1.118/2022 retira da 
lei que desonerou tributos 
na compra de combustíveis 
(Lei Complementar 192, 
de 2022) a possibilidade de 
aferição de créditos tributá-
rios na aquisição de diesel, 
biodiesel, gás de cozinha 
e querosene de aviação. O 
objetivo é alterar a lei para 
evitar perda de arrecadação.

Segundo a Agência Sena-
do, o Ministério da Econo-
mia havia divulgado que o 
corte de PIS e Cofins tiraria 
R$ 14,9 bilhões dos cofres 
públicos neste ano. Há ain-
da um impacto de R$ 1,66 

bilhão que recairá sobre 
as contas do ano que vem, 
quando seriam recolhidos 
os tributos de fato gerados 
em dezembro deste ano.

A Lei Complementar 192, 
de 2022 define os combus-
tíveis sobre os quais incide 
uma única vez o Imposto 
sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercado-
rias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte In-
terestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação (ICMS), 
ainda que as operações se 
iniciem no exterior.

Impacto fiscal

De acordo com o texto, 
a MP “não causa impacto 
fiscal”, pois a redação ori-
ginal da lei havia provoca-
do “insegurança jurídica”, 
o que inibiu as empresas de 

buscarem crédito tributário. 
Para o governo, a medida 
“consolida e esclarece a le-
gislação” sobre o assunto. 
A Presidência da Repúbli-
ca alega que as vendas efe-
tuadas com alíquota zero 
garantem a manutenção de 
créditos vinculados a es-
sas operações apenas pelos 
vendedores.

O texto não apenas zera-
va PIS e Cofins sobre com-
bustíveis como também 
gerava um crédito tributário 
para quem compra os pro-
dutos. Por isso, o impacto 
fiscal poderia ser maior do 
que o anunciado.

A legislação sancionada 
sem vetos pelo presiden-
te Jair Bolsonaro (PL) em 
março continha um risco 
para os cofres públicos que 
poderia levar o Executivo 
a superar sua previsão de 

perda de arrecadação com a 
renúncia fiscal.

Conformou mostrou o 
jornal Folha de São Paulo, a 
redação da norma concedia 
às empresas que compram 
combustíveis para seu pró-
prio uso créditos tributá-
rios para abater valores de 
outros impostos devidos à 
Receita Federal, mesmo que 
não paguem nada de PIS e 
Cofins nessas operações de-
vido à desoneração.

A legislação dava mar-
gem para que uma gama 
ampla de empresas, como 
transportadoras, empresas 
de ônibus e de aviação, 
fossem beneficiadas. Uma 
parte desses segmentos 
compõe a base de apoio 
do presidente e também 
tem a simpatia de parla-
mentares no Congresso 
Nacional.

Toffoli rejeita ação de Bolsonaro contra Moraes 

O ministro Dias To-
ffoli, do Supremo 
Tribunal Federal 

(STF) rejeitou o pedido de 
investigação contra o mi-
nistro Alexandre de Mora-
es feito pelo presidente Jair 
Bolsonaro. “Considerando 
que os fatos narrados na 
inicial evidentemente não 
constituem crime e que não 
há justa causa para o pros-
seguimento do feito, nego 
seguimento”, esclarece To-
ffoli na decisão, de acordo 
com o portal G1.

O presidente Jair Bolso-
naro entrara ontem com 
ação contra o ministro 
Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), na própria Corte, 
alegando abuso de autori-
dade do magistrado. A peça 
inicial é assinada por ad-
vogado privado e não pela 
Advocacia-Geral da União 
(AGU), órgão que repre-
senta os interesses da ad-

ministração pública federal 
junto ao Supremo.

O texto argumentava 
que Moraes descumpre a 
Constituição ao estender 
indefinidamente e de for-
ma “injustificada” o cha-
mado Inquérito das Fake 
News, do qual o ministro 
é relator e Bolsonaro figu-
ra como um dos investiga-
dos.

Também eram questio-
nadas as condutas de Mo-
raes no inquérito sobre atos 
antidemocráticos ocorridos 
em Brasília e em outro, que 
apura a existência de milí-
cias digitais. Um dos argu-
mentos é que as defesas dos 
investigados não têm aces-
so a cópia integral dos autos 
dos processos. A notícia-
crime assinada pelo advoga-
do Eduardo Magalhães cor-
re sob sigilo no Supremo e 
foi distribuída ao gabinete 
do ministro Dias Toffoli.

Em nota conjunta assi-

nada por seus presidentes, 
CUT, Força Sindical, UGT, 
CTB, CSB e Nova Central 
Sindical de Trabalhadores 
manifestaram “total apoio 
e solidariedade” ao minis-
tro Alexandre de Moraes. 
“Repudiamos de forma 
veemente os ataques cons-
tantes, implacáveis e infun-
dados que o atual governo 
federal tem lançado contra 
o ministro, que, por sua vez, 
está exercendo papel funda-
mental na construção e no 
exercício da democracia 
brasileira. A mais recente 
das muitas ofensivas des-
cabidas que o presidente 
Bolsonaro apresenta contra 
o Poder Judiciário é a ação 
que alega abuso de autori-
dade do ministro Alexandre 
de Moraes. Para justificar 
seus ataques, o presidente 
alegou que está em curso 
uma “injustificada investi-
gação no inquérito das fake 
news, quer pelo seu exage-

rado prazo quer pela au-
sência de fato ilícito”, diz o 
texto.

Segue lembrando que 
“com isso Bolsonaro mos-
tra que sua ação não visa 
ao bem do país, mas sim se 
blindar contra investigações 
em que ele e sua campa-
nha aparecem envolvidos. 
Além disso, esse é uma es-
tratégia já conhecida des-
te desgoverno: criar fatos 
para esconder os grandes 
problemas que assolam o 
povo brasileiro e que a atual 
gestão não apenas não tem 
envergadura para resolver, 
como aprofunda de forma 
alarmante. Basta ver a cres-
cente inflação, custo de vida 
e a persistente alta taxa de 
desemprego. Esses ataques 
têm também nítida intenção 
de fragilizar as instituições 
judiciárias, como forma 
enfraquecer a democracia 
e colocar em dúvida o pro-
cesso eleitoral brasileiro.”

Febraban: Crédito às famílias deve ser destaque em abril

O saldo total da car-
teira de crédito 
deverá seguir em 

expansão em abril, com alta 
estimada de 0,8%, melhor 
resultado para o mês desde 
2013 (+0,9%). Com isso, 
o ritmo de expansão anu-
al poderá chegar a 16,5%, 
mostra a Pesquisa Especial 
de Crédito da Febraban. 
Mais uma vez, o crescimen-
to no mês deve liderado pe-
las operações com recursos 
livres (+1,2%), com desta-
que para o crédito destina-
do às famílias.

A Pesquisa de Crédito 
da Febraban é divulgada 
mensalmente como uma 
prévia da Nota de Política 
Monetária e Operações de 
Crédito do Banco Central 
e as projeções são feitas 
com base em dados con-

solidados dos principais 
bancos do país, que re-
presentam de 38% a 88% 
do saldo total do Sistema 
Financeiro Nacional, de-
pendendo da linha, além 
de outras variáveis macro-
econômicas que impac-
tam o mercado de crédito. 
A Nota com os dados de 
abril ainda não tem data 
prevista de divulgação de-
vido à greve dos funcioná-
rios do BC.

De acordo com a pesquisa, 
a maior alta deve vir do crédi-
to livre às famílias, que deve 
registrar expansão de 1,6% 
em abril, o melhor resultado 
para o mês desde 2009. Para 
as empresas, o crescimento 
deve ser de 0,7%, beneficia-
do pelas linhas ligadas ao se-
tor externo, diante do maior 
volume de exportações (além 

da depreciação cambial do 
mês). Por outro lado, a sazo-
nalidade negativa das linhas 
relacionadas ao fluxo de cai-
xa (desconto de duplicatas) 
deve conter em parte a ex-
pansão da carteira. Com mais 
um bom resultado, o ritmo 
de expansão anual da carteira 
livre deve chegar a 21,2%.

“A pesquisa traz um ce-
nário de continuidade do 
forte ritmo de crescimento 
do crédito, em linha com os 
números até surpreendente-
mente positivos que temos 
observado para a atividade 
econômica e o mercado de 
trabalho neste início de ano. 
Além disso, a aceleração da 
inflação possivelmente tam-
bém ajuda a explicar o re-
sultado, diante da elevação 
nominal dos tíquetes mé-
dios, em especial nas linhas 

mais ligadas ao consumo”, 
destaca Rubens Sardenberg, 
diretor de Economia, Regu-
lação Prudencial e Riscos 
da Febraban. “Ainda, o da-
do de abril também deve ser 
impactado pelo aumento de 
35% para 40% da margem 
do empréstimo consignado 
para aposentados e pensio-
nistas”, acrescenta.

A carteira direcionada 
deve ficar praticamente 
estável (+0,1%) em abril, 
novamente refletindo um 
desempenho desigual entre 
os segmentos. A carteira 
Pessoa Física (+0,4%) deve 
seguir impulsionada pelos 
créditos rural e imobiliário, 
enquanto a carteira Pessoa 
Jurídica (-0,4%) deve seguir 
perdendo tração na esteira 
de redução dos programas 
públicos de crédito.
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Modelo de espaçonave  
de Star Wars

Em todo o mundo, fãs de Star Wars aguardam leilão de 
um modelo de espaçonave X-Wing e mais de 1.800 

itens – entre eles um martelo de Thor – que serão ofereci-
dos de 21 a 24 de junho, para o qual a empresa de memora-
bilia de filmes e TV Propstore estima uma arrecadação de 
mais de US$ 9 milhões.

O diretor de operações da Propstore, Brandon Alinger 
informa que “há uma quantidade enorme de oportunida-
des. Há mais de 600 títulos diferentes de filmes e progra-
mas de televisão representados”. Brandon acrescenta que 
“além dos adereços e figurinos principais (temos) brinque-
dos colecionáveis, histórias em quadrinhos, arte em quadri-
nhos, materiais de produção de filmes, ou seja, coisas como 
arte conceitual, uma enorme quantidade de itens colecio-
náveis”.

Imóveis do Bradesco
O banco Bradesco e a Mega Leilões (megaleiloes.com.

br/ML21853) realizam no dia 25 próximo, a partir das 14h, 
leilão de mais de 20 imóveis comerciais e residenciais, lo-
calizados em diversas regiões do Brasil. Dos 21 imóveis 
disponíveis no leilão, 19 deles são residenciais, com lances 
mínimos de menor valor a partir de R$ 72 mil e de maior 
valor a R$ 637 mil. Os imóveis estão localizados nos esta-
dos do Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Ge-
rais, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Oferta de sobreloja no Centro
Rodrigo Portela (portellaleiloes.com.br) divulga como ofer-

ta leilão de sobreloja na Rua do Rezende, 39 – sobreloja 201. 
O edifício é servido por dois elevadores com capacidade para 
quatro passageiros cada. Tem porteiros trabalhando em dias 
alternados das 8h às 20h. O imóvel tem 186m² de área edifica-
da e ocupa a posição de frente para a rua principal. Avaliação: 
R$ 1.136.251,00. Leilão em andamento.

Destaque de casa em Teresópolis
Alexandre Lacerda (alexandroleiloeiro.com.br) destaca lei-

lão de casa: Unidade nº 3 do Condomínio Village Giverny, 
situado na Estrada Francisco Smolka, 1420, bairro Quebra-
-Frascos, em Teresópolis, com uma área de utilização privativa 
de 850m². Esta área é cortada por um córrego. Existe dentro 
desta área uma Reserva Florestal com 31,998,98m². Avaliação: 
R$ 1.762.898,00. Leilão em andamento.

Promoção de apartamento  
em Cabo Frio

Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br/conteudos/conteu-
do/3) está promovendo leilão do apartamento 201 do Blo-
co 09, com uma vaga de garagem, do Condomínio Resi-
dencial Pitangas, situado na Rua Poeta Vitorino Carriço, 20, 
Parque Burle, Cabo Frio/RJ. O apartamento, localizado no 
bloco 09, distante aproximadamente 50 metros da entrada 
do condomínio, mede 59m². Situado no 2º pavimento do 
bloco, dividido da seguinte forma: 2 quartos, sala, cozinha, 
banheiro e pequena área de serviço e direito a vaga (con-
forme informação prestada pela síndica). Avaliação: R$ 
198.761,00. Leilão aberto.

Anúncio de apto  
em Volta Redonda

Silvani Lopes Dias (leiloeirasilvani.com.br/?pag=1) 
anuncia leilão do apartamento residencial 21, na Rua 160 
em Laranjal, em Volta Redonda. Imóvel situado em prédio 
residencial, próximo ao comércio, lazer, hospital e escola 
pública, composto de sala de estar; 3 quartos; cozinha; ba-
nheiro; dependências de empregada; circulação e área de 
serviço. Avaliação: R$ 350.000,00. Leilão em andamento.

Turismo cresce 43,5% e 
fatura R$15,4 bi em março
O turismo nacional 

faturou R$ 15,4 
bilhões em março 

deste ano, o que represen-
ta alta de 43,5% ou R$ 4,8 
bilhões, em termos mone-
tários, na comparação ao 
mesmo período de 2021. 
Os dados são do levanta-
mento do Conselho de Tu-
rismo da Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP).

A entidade avalia que o 
setor se aproxima dos pa-
tamares anteriores à pande-
mia, ainda que os números 
sejam 7,1% inferiores quan-
do comparados a março de 
2019.

O crescimento neste ano 
foi impulsionado, princi-
palmente, pelo setor aéreo, 
que faturou R$ 4,4 bilhões, 
ou seja, aumento de 113,5% 
em um ano, apontou a Fe-
comercioSP. Já na compara-
ção com 2019, o segmento 
teve faturamento 3,8% me-
nor.

“Quatro fatores contri-
buíram para o crescimento 
do transporte aéreo no mês, 
dentre eles, maior conten-
ção da variante Ômicron, 

demanda reprimida na pan-
demia, dias de carnaval no 
início do mês e redução 
quase total das restrições e 
do uso de máscaras. Além 
destes fatores, a alta do que-
rosene de aviação influen-
ciou o aumento no fatura-
mento, ao fazer os preços 
das passagens subirem na 
segunda quinzena de mar-
ço”, disse a FecomercioSP.

Os serviços de alojamen-
to e alimentação cresceram 
57,7%, registrando fatura-
mento de R$ 4,45 bilhões. 
E as atividades culturais, re-
creativas e esportivas cres-

ceram 33,2%, chegando a 
R$ 1,25 bilhão.

A entidade avalia que 
os mesmos fatores que 
influenciaram o setor aé-
reo também impactaram o 
transporte terrestre, que fa-
turou R$ 2,7 bilhões (alta de 
11,1%), superando em 9,3% 
o nível registrado em março 
de 2019. A previsão da Fe-
comercioSP é que o aumen-
to das passagens aéreas de-
ve continuar incentivando 
a procura por viagens via 
ônibus interestaduais.

As atividades de locação 
de meios de transporte, 

agência de turismo, opera-
doras e outros serviços tive-
ram alta anual de 4,5%, com 
faturamento de R$ 2,54 bi-
lhões. O desempenho do 
grupo está 3% abaixo do 
nível de março de 2019.

O transporte aquaviário 
faturou R$ 41,4 bilhões, 
uma queda de 1,6% na 
comparação anual. Segun-
do a federação, a baixa está 
relacionada à base de com-
paração, já que o setor apre-
sentou desempenho favo-
rável durante a pandemia, 
superando em 25,2% o ní-
vel anterior à crise sanitária.

Pedidos de recuperação  
judicial crescem 4,8% em abril

De acordo com o In-
dicador de Falên-
cias e Recuperação 

Judicial da Serasa Experian, 
em abril, os pedidos de re-
cuperação judicial foram de 
65, o que significa um au-
mento de 4,8% em relação 
ao mesmo período do ano 
passado. De acordo com 
o levantamento, o setor de 
Serviços teve 28 pedidos, o 
segmento da indústria con-
tabilizou 15 pedidos e o de 
comércio registrou 15. Ana-
lisando parte a parte, a pes-
quisa revelou que as micro e 
pequenas empresas fizeram 

35 solicitações em abril e as 
restrições de RJ foram altas 
para as médias (com 19 pe-
didos) e grandes empresas 
(com 11 pedidos).

Para Douglas Duek, espe-
cialista em recuperação judi-
cial e CEO da Quist Inves-
timentos, este número ainda 
pode elevar mais se levarmos 
em conta as consequências 
da guerra na Ucrânia. “Fa-
talmente, com a subida dos 
juros e a crise originada pela 
guerra na Europa, muitos 
produtores rurais e outros es-
tão sendo afetados e precisa-
riam da recuperação judicial. 

Estamos monitorando diver-
sos setores nestas condições 
e acreditamos que a subida 
pode passar de 20% em re-
lação ao período anterior”, 
destaca.

Duek analisa os impactos 
dentro do setor do agrone-
gócio, que começam com a 
lógica de mercado que au-
menta preços quando o ser-
viço se torna mais escasso. 
“Temos tipos de produção 
que usam especificamente 
produtos de lá para cor-
rigir a terra, como a ureia, 
o fósforo, entre outros. Só 
de não poder embarcar um 

produto como a ureia, por 
exemplo, teremos uma me-
xida de preços, porque os 
outros lugares que também 
exportam ureia vão aumen-
tar o preço por conta da 
menor oferta. Outra ques-
tão forte nisso, é o petróleo. 
O petróleo já subiu quase 
90% nos últimos 12 meses 
e é um insumo crucial pa-
ra o agronegócio. Ele está 
presente em todos os tipos 
de cultivos e é utilizado de 
forma intensa em todas as 
fases, desde a plantação até 
a venda. Então o impacto é 
muito forte!”, afirma. 

Produção brasileira de aço bruto  
cai 1,5% de janeiro a abril

A produção brasileira 
de aço bruto foi de 
11,6 milhões de to-

neladas no acumulado de ja-
neiro a abril de 2022, o que 
representa queda de 1,5% 
frente ao mesmo período 
do ano anterior. A produ-
ção de laminados no mes-
mo período foi de 8,1 mi-
lhões de toneladas, redução 
de 5,9% em relação ao re-
gistrado no mesmo acumu-
lado de 2021. A produção 
de semiacabados para ven-
das totalizou 2,9 milhões de 
toneladas de janeiro a abril 
de 2022, um acréscimo de 
15,6% na mesma base de 
comparação.

As vendas internas foram 
de 6,6 milhões de toneladas 

de janeiro a abril de 2022, o 
que representa uma retração 
de 15% quando comparada 
com o apurado em igual pe-
ríodo do ano anterior.

O consumo aparente na-
cional de produtos siderúr-
gicos foi de 7,7 milhões de 
toneladas no acumulado até 
abril de 2022. Este resulta-
do representa uma queda de 
14,2% frente ao registrado 
no mesmo período de 2021.

As importações alcan-
çaram 1,1 milhão tonela-
das no acumulado até abril 
de 2022, uma redução de 
25,2% frente ao mesmo 
período do ano anterior. 
Em valor, as importações 
atingiram US$ 1,5 bilhão e 
avançaram 17,7% no mes-

mo período de comparação.
As exportações de janei-

ro a abril de 2022 atingiram 
4,7 milhões de toneladas, ou 
US$ 3,8 bilhões. Esses valo-
res representam, respectiva-
mente, aumento de 32,7% e 
58,3% na comparação com 
o mesmo período de 2021.

 
Dados de abril

Em abril de 2022 a pro-
dução brasileira de aço 
bruto foi de 2,9 milhões de 
toneladas, queda de 3,8% 
frente ao apurado no mes-
mo mês de 2021. Já a pro-
dução de laminados foi de 2 
milhões de toneladas, 9,6% 
inferior à registrada em abril 
de 2021. A produção de se-

miacabados para vendas foi 
de 822 mil toneladas, um 
aumento de 28,4% em rela-
ção ao ocorrido no mesmo 
mês de 2021.

As vendas internas recua-
ram 8,6% frente ao apurado 
em abril de 2021 e atingiram 
1,8 milhão de toneladas. O 
consumo aparente de pro-
dutos siderúrgicos foi de 2 
milhões de toneladas, 10,4% 
inferior ao apurado no mes-
mo período de 2021.

As exportações de abril 
foram de 1,2 milhão de 
toneladas, ou US$ 948 mi-
lhões, o que resultou em 
aumento de 43% e 44,5%, 
respectivamente, na com-
paração com o ocorrido no 
mesmo mês de 2021.
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Assine o jornal

O que está acontecendo com o Magazine Luiza e a Via Varejo?
Companhias dependem muito de crédito e sofrem com alta dos juros

Conversamos com 
três especialis-
tas do mercado 

de ações sobre o que está 
acontecendo com o Mag-
azine Luiza (MGLU3) e a 
Via Varejo (VIIA3), e quais 
são as perspectivas de recu-
peração dessas ações. No 
ano, as ações do Magazine 
Luiza e da Via Varejo acu-
mulam baixas de 45% e de 
43%, respectivamente. Des-
de o final de 2020, as baixas 
são de 84% e 81%.

Bruno Komura, analis-
ta da Ouro Preto Investi-
mentos

Eu acredito que os pa-
péis da Magazine Luiza e 
da Via Varejo estão se mov-
imentando muito mais por 
fatores macros do que por 
fundamentos das empresas. 
Precisamos entender que a 
inflação tende a arrefecer 
no segundo semestre, tiran-
do a pressão sobre o con-
sumo da população, e que a 
curva de juros já está dando 
uma aliviada.

Quanto maior os juros, 
maior a taxa de financia-
mento e de crédito concedi-
do no mercado, o que afeta 
o principal produto dessas 
empresas: o consumo. A 
taxa de juros mais baixa 
ajuda bastante no consumo 
e na parte técnica de valu-
ation.

Como são empresas que 
estão crescendo, que estão 
precisando de recursos para 
financiar esse crescimento 
e que têm grande parte do 
fluxo de caixa e do lucro no 
passado, e não nesse ano ou 
no próximo, a taxa de juros 
tem um impacto bastante 
significativo.

Em relação ao valua-
tion, se o lucro estiver no 
futuro, nós temos a taxa 
de desconto e toda a ideia 
de valor do dinheiro no 
tempo. Quanto maior a 
taxa de juros, maior é o 
custo de oportunidade e o 

desconto que você dá pelo 
dinheiro que será gerado 
no futuro. Quanto mais 
no futuro estiver o din-
heiro, maior será a penal-
ização pela taxa de juros. 
Esse fator está dominando 
o mercado, principalmente 
as companhias varejistas 
como Magazine Luiza e 
Via Varejo.

Outra questão é a con-
corrência. As empresas 
estrangeiras estão pres-
sionando a competitividade 
e fazendo com que o custo 
de aquisição do cliente, o 
investimento em infraestru-
tura logística e a qualidade 
do serviço aumentem. Tu-
do isso acaba diminuindo 
a rentabilidade dessas em-
presas, sendo que a margem 
de equilíbrio faz bastante 
diferença. Por exemplo, 
quanto você vai cobrar de 
cada vendedor em cada 
transação? Se você tem um 
mercado muito competiti-
vo, o vendedor pode decid-
ir não fazer um anúncio na 
sua plataforma porque você 
está cobrando muito caro 
pela transação.

A entrada das empresas 
estrangeiras também está 
pressionando o take rate, 
o valor que a plataforma 
consegue capturar de cada 
transação. Como nós temos 
um mercado que está fican-
do muito competitivo, esse 
take rate tende a ser mais 
baixo. Nós não sabemos 
até que ponto isso vai cair 
e qual o patamar de estabili-
dade dessas margens.

O nível de serviço e a es-
calabilidade também fazem 
bastante diferença. Não é 
factível pensarmos que o 
mercado brasileiro é muito 
diferente dos outros mer-
cados. Nós não vamos ter 
uma empresa que vai dom-
inar todo o mercado como 
ocorre no mercado ameri-
cano e chinês, mas também 
não temos espaço para 5 ou 
6 empresas competindo pa-

ra conseguir ter uma escala 
suficiente que justifique, por 
exemplo, a rentabilidade.

Marco Saravalle, econ-
omista-chefe da Sara In-
vest

O que está acontecendo 
não é exclusivo do Maga-
zine Luiza ou da Via Varejo. 
As ações das Lojas Renner, 
uma empresa excepcional, 
caíram 33% nos últimos 12 
meses. As ações da C&A, 
uma empresa mais agres-
siva, caíram 73% nos úl-
timos 12 meses. Acredito 
que seja algo muito mais do 
setor do que das companhi-
as.

Se considerarmos o re-
sultado do Magazine Lu-
iza no 1T22, nós tivemos 
um crescimento da receita, 
apesar do prejuízo registra-
do. Poderia ter sido melhor 
ou mais forte, mas ela e as 
demais companhias contin-
uam em expansão.

Para começarmos a en-
tender o motivo pelo qual 
as ações estão caindo, te-
mos que entender que es-
sas companhias dependem 
muito de crédito em todas 
as pontas. Grande parte do 
prejuízo do Magazine Luiza 

veio justamente da maior 
despesa financeira, ou seja, 
dos juros maiores por causa 
da Selic. Isso vai impactar a 
linha final dessas compan-
hias ao longo do ano, di-
minuindo seus lucros ou até 
mesmo fazendo com que 
elas apresentem prejuízo, 
como o próprio Magazine 
Luiza.

A grande leitura para o 
setor é que em 2020 essas 
companhias foram avali-
adas e precificadas como 
empresas perfeitas, de al-
tíssimo crescimento, ex-
pansão de rentabilidade e 
múltiplos extremamente 
altos. E mesmo com a 
queda recente, os múlti-
plos continuam altos em 
relação à média do Iboves-
pa, mas talvez mais próxi-
mos de uma racionalidade 
para o setor. Alguns analis-
tas acreditam que pode 
haver espaço para novas 
quedas, mas eu acredito 
que, no curto prazo, nós 
podemos ter um fôlego 
adicional para o setor.

Isso viria do fechamen-
to da curva de juros, com o 
Banco Central mostrando 
que os juros estão chegan-
do num pico na próxima 

reunião, sem que tenhamos 
novas altas. A inflação pode 
ter uma melhora gradual 
daqui para frente. Nós já 
começamos a ter algumas 
revisões do PIB para cima. 
Ao mesmo tempo, talvez 
nós não tenhamos a mesma 
recuperação na velocidade 
do que aconteceu em 2020, 
já que hoje nós temos um 
cenário muito mais compet-
itivo no setor.

Com isso, ficam duas 
dúvidas: será que as com-
panhias vão crescer na 
mesma intensidade? Como 
será o comportamento das 
margens e da rentabilidade 
nesse segmento, já que 
várias empresas, principal-
mente estrangeiras, estão 
acelerando os investimen-
tos no Brasil?

Depois de tamanha des-
valorização, nós vemos um 
potencial de alta para esses 
ativos, e um reduzido po-
tencial de queda. 

Sidney Lima, analista 
da Top Gain

O contexto econômi-
co segue desafiador para o 
setor de varejo. Os recor-
rentes aumentos nas taxas 
de juros acabam afetando 

o poder de consumo das 
pessoas, o que reflete di-
retamente no resultado de 
empresas como VIIA3 e 
MGLU3.

Como esperado, as em-
presas não divulgaram re-
sultados muito favoráveis. 
No caso do Magazine Lu-
iza, mesmo revertendo o 
lucro líquido no 1T21 de 
R$ 258 milhões para um 
prejuízo no 1T22 de R$ 161 
milhões, esperava-se um 
prejuízo líquido de R$ 189 
milhões.

Ambas empresas sof-
reram muita pressão vende-
dora em suas ações, fazendo 
com que os preços fossem 
negociados a patamares 
muito atrativos ao olhar do 
investidor de longo prazo. 
Esse investidor entende que 
o mercado é cíclico.

Como o impacto tem 
sido justamente pela alta 
incisiva de juros para con-
ter a inflação, acredito que 
teremos melhores horizon-
tes, já que em breve o Ban-
co Central colocará o pé 
no freio. Isso impulsionará 
a economia e a relação de 
consumo.

Coordenação: Jorge Priori

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

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

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.

Monitor Mercantil (21) 3849-6444
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REQUERIMENTO RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA

O CONDOMINIO LIBERTA RE-
SORT, CNPJ 12.543.568/0001-38, 
torna público que requereu à Secre-
taria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Inovação e Simplifica-
ção – SMDEIS, através do processo 
nº 14/201.248/2009, a renovação da 
Licença Ambiental de Operação para 
a Estação de Tratamento de Esgoto 
(ETE) do empreendimento localiza-
do à Avenida Di Cavalcanti, nº 25 – 
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/ME nº 09.114.805/0001-30 - NIRE 333.0031011-8

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 10 de Maio de 2022. 1. Data, Hora e Local  
Da Reunião: Reunião realizada remotamente por vídeo conferência, nos termos do art. 28, §2º, do Estatuto Social da 
OceanPact Serviços Marítimos S.A (“Companhia”), no dia 10 de maio do ano de 2022, às 08:00 horas. 2. Convocação 
e Presença: Reunião devidamente convocada pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração (“Conselho”) no dia 
05 de maio de 2022, por meio de e-mail encaminhado aos membros do Conselho, conforme §1º da cláusula 27 do 
Estatuto Social da Companhia e item 5.1, (i) c/c item 7.1 do Regimento Interno do Conselho de Administração. Registrada 
a presença de todos os membros do Conselho. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luis Antonio Gomes 
Araujo, que convidou o Sr. Thiago Borges Paes de Lima para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a 
Reeleição dos Diretores da Companhia; (ii) a nomeação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de 
Administração e (iii) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria e Compliance da Companhia. 5. Apresentação e 
Deliberação: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de 
Administração, por unanimidade de votos, sem reservas ou ressalvas, deliberaram: (i) Aprovar a reeleição dos diretores 
da Companhia, para mandato até a data da primeira reunião do Conselho de Administração realizada após a Assembleia 
Geral Ordinária de 2024 que deliberará sobre as contas do exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 
2023, nos seguintes termos: (a) Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, brasileiro, casado sob o regime de separação 
total de bens, engenheiro naval, portador da carteira de identidade nº 200098349-9, emitida pelo CREA-RJ, inscrito no 
CPF/ME sob o nº 805.926.197-53, com endereço comercial na Rua da Glória, nº 122, salas 801 e 802 (10º Pavimento) 
e salas 901 e 902 (11º pavimento), CEP: 20241-180, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o 
cargo de Diretor Presidente da Companhia, tendo suas competências sido estabelecidas na cláusula 34, (a), do Estatuto 
Social da Companhia; (b) Haroldo Nogueira Solberg, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, 
engenheiro de produção, portador da carteira de identidade nº 047932362-8, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/
ME sob o nº 788.083.597-00, com endereço comercial na Rua da Glória, nº 122, salas 801 e 802 (10º Pavimento) e salas 
901 e 902 (11º pavimento), CEP: 20241-180, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de 
Diretor Vice-Presidente da Companhia, tendo suas competências sido estabelecidas na cláusula 34, (b), do Estatuto 
Social da Companhia. (c) Eduardo de Toledo, brasileiro, engenheiro, casado, portador da carteira de identidade nº 
4.358.259-X, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 103.264.958-51, com endereço na Rua da Glória, nº 
122, salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas 901 e 902 (11º pavimento), CEP: 20241-180, na Cidade do Rio de Janeiro, 
no Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relação com Investidores, tendo suas competências 
sido estabelecidas na cláusula 34, (c) e (d), respectivamente, do Estatuto Social da Companhia; (d) Arthur Octávio de 
Avila Kós Filho, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, portador da 
carteira de identidade nº 200491452-1, emitida pelo CREA-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 908.536.107-97, com 
endereço comercial na Rua da Glória, nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas 901 e 902 (11º pavimento), CEP: 
20241-180, na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor de TI e Inovação, 
responsável pela área de tecnologia da informação da Companhia, assim como pela pesquisa e desenvolvimento de 
novas tecnologias; (e) Erik Fabian Gomes Cunha, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, 
analista de sistemas, portador da carteira de identidade nº 1274675, expedida pelo SSP/ES e inscrito no CPF/ME sob 
nº 071.749.217-60, com endereço comercial na Rua da Glória, nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas 901 e 
902 (11º pavimento), CEP: 20241-180, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor 
Comercial, responsável pelas áreas de marketing e de vendas da Companhia, englobando a elaboração de propostas 
e contratos, políticas de preços, a participação em concorrências e licitações, a manutenção de cadastro, e o 
desenvolvimento de novos negócios para a Companhia. (f) Luiz Izidório Soares Pinto, brasileiro, casado sob o regime 
da comunhão parcial de bens, oficial da marinha mercante, portador da carteira de identidade nº 10.380.347-4, expedida 
pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 051.562.757-70, com endereço comercial na Rua da Glória, nº 122, salas 801 
e 802 (10º pavimento) e salas 901 e 902 (11º pavimento), CEP: 20241-180, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, para o cargo de Diretor de Operações responsável pela documentação, gestão da tripulação, operação e 
logística das embarcações utilizadas pela Companhia junto aos clientes; (g) Ricardo Lutz da Cunha e Menezes, 
brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro naval, portador da carteira de identidade nº 
200250395-8, expedida pelo CREA-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 823.876.727-04, com endereço comercial na Rua 
da Glória, nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas 901 e 902 (11º pavimento), CEP: 20241-180, na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor Técnico, responsável pela manutenção, reformas, 
docagens das embarcações utilizadas pela Companhia e o acompanhamento junto às entidades classificadores. (h) 
Marcelo Cortes Monteiro da Silva, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro 
ambiental, portador da carteira de identidade nº 10639278-0, expedida pelo DENTRAN/RJ e inscrito no CPF/ME sob o 
nº 029.409.896-80, com endereço comercial na Rua da Glória, nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas 901 e 
902 (11º pavimento), CEP: 20241-180, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor 
de Resposta à Emergência, responsável pelo atendimento e Respostas às emergências, pelos equipamentos de 
prontidão e resposta, manutenção e gerenciamento de Emergência; e (i) Gustavo Lutz Menezes Petry, brasileiro, 
casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade nº 
20.999.138-9, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 098.807.387-05, com endereço comercial na 
Rua da Glória, nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas 901 e 902 (11º pavimento), CEP: 20241-180, na Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor de Suporte ao Negócio, responsável por apoiar as 
Unidades de Negócios (“UNs”) a entregar os resultados previstos no plano de negócios. Será responsável, ainda, por 
dar suporte na padronização da gestão das Unidades de Negócio sob a ótica financeira e dos resultados que devem ser 
perseguidos, com papel simultâneo de apoio e de controladoria. Os Diretores ora eleitos tomarão posse mediante a 
assinatura do respectivo termo, lavrado em livro próprio, e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos por 
lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a 
economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenados à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e na Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002. (ii) Aprovar a nomeação 
do Sr. Luis Antonio Gomes Araujo como Presidente do Conselho de Administração da Companhia, bem como do Sr. 
Felipe Nogueira Pinheiro de Andrade como Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, para 
exercerem tais funções durante todo o mandato atual de seus membros. (iii) Aprovar a eleição dos seguintes membros 
para o Comitê de Auditoria e Compliance, para mandatos unificados que se estenderão até a primeira reunião do 
Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2024 que deliberará sobre as contas 
do exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2023: (a) Marcus Vinícius Dias Severini, brasileiro, 
casado, contador, portador da carteira de identidade nº 093982/O-3, emitida pelo CRC/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 
632.856.067-20, com endereço na Rua Marechal Mascarenhas de Morais, nº 110, apartamento 601, Copacabana, na 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22030-040, coordenador e membro do comitê com reconhecida experiência 
em assuntos de contabilidade societária, nos termos do art. 22, V, ‘b’, do Regulamento do Novo Mercado e da Instrução 
CVM nº 308/1999, conforme documentação arquivada na sede da Companhia, de acordo com os §§ 5º, 6º e 7º do artigo 
31-C da referida instrução e em observância ao art. 31-B, V, da Instrução CVM nº 308/1999, art. 22, inciso III, do 
Regulamento do Novo Mercado e à cláusula 2.9 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria e Compliance. (b) Ana 
Maria Siqueira Dantas, brasileira, casada, engenheira, portadora da carteira de identidade nº 04673768-0, emitida pelo 
IFP/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 879.733.087-68, com endereço profissional na Rua da Glória, nº 122, salas 801 e 
802 (10º pavimento) e salas 901 e 902 (11º pavimento), CEP: 20241-180, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, como membro independente do Conselho de Administração, nos termos do art. 22, inciso V, alínea a), do 
Regulamento do Novo Mercado e de acordo com o art. 31-C, inciso I, da Instrução CVM nº 308/1999. (c) Jeronimo 
Antunes, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 7.988.834-3, expedida pelo SSP/SP, inscrito 
no CPF/ME sob o nº 901.269.398-53, com endereço na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Dr. Diogo de Faria, 1320, 
162, CEP: 04037-005, como membro independente do Comitê de Auditoria e Compliance. Os membros do Comitê de 
Auditoria ora eleitos tomarão posse mediante a assinatura do respectivo termo e declaram, sob as penas da lei, de que 
não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e 
Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, 
da qual se lavrou a presente ata, com relação à qual, após lida e achada conforme, todos os presentes manifestaram a 
sua concordância nos termos da Cláusula 7.6 do Regimento Interno do Conselho de Administração, o que certificam os 
ora signatários. Conselheiros presentes: Luis Antonio Gomes Araujo, Felipe Nogueira Pinheiro de Andrade, Flavio 
Nogueira Pinheiro de Andrade, Luis Claudio Rapparini Soares, Ana Maria Siqueira Dantas e Fabio Schvartsman. 
Confere com original, lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 10 de maio de 2022.Thiago Borges Paes de Lima 
- Secretário. Jucerja nº 4891685, em 17/05/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI - CPL/SEMUS 

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO Nº: 001/CPL/2022 / MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO: 436/2021 / REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL 
SAÚDE / REALIZAÇÃO: 01/06/2022 / HORA: 10:00 hs / OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO 
PARCELADO E CONTÍNUO DE CORRELATOS, A PEDIDO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS, CONFORME 
CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA. O Edital com as especificações da referida licitação, 
encontra-se a disposição dos interessados no Portal da Transparência 
da Prefeitura Municipal de Japeri, http://siapegov.japeri.rj.gov.br/portal-
transparencia/home, ou, ainda, por meio da Comissão Permanente 
de Licitação/CPL – SEMUS, situada a Estrada Vereador Francisco da 
Costa Filho nº 1993 – Santa Inês – Engenheiro Pedreira – Japeri – RJ, 
no horário de 09:00 às 16:00 horas, diariamente, exceto aos sábados, 
domingos e feriados. O requerimento será feito mediante preenchimento 
de formulário próprio da CPL/SEMUS. No ato de requerimento do Edital, 
os interessados deverão trazer 01 (um) Portador de Mídia, no qual serão 
gravados o Edital e seus Anexos. Os arquivos serão gravados de forma a 
permitir somente sua leitura e impressão. Japeri – RJ, 18 de maio de 2022.

CAÍQUE PEREIRA RIBEIRO
Pregoeiro – CPL/SEMUS

TRIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO - Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito,  
Dr.(a) Andre Pinto - Juiz em Exercício do Cartório da 34ª Vara Cível da 
Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o 
prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
que por este Juízo, que funciona a Erasmo Braga, 115, Sala 302, 304 
306 D CEP: 20020-970 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2971  
e-mail: cap34vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto 
Procedimento Comum - Condomínio, de nº 0042301-22.2021.8.19.0001, 
movida por SYLVIA GONZALEZ DE QUEIROZ em face de JOSE MARIA 
BEMA BLANCO; MARIA MANEIRO CURRAIS; DOLORES MANEIRO 
CIVES; CLAUDINO MANEIRO CIVES; JUAN MANEIRO CIVES; MARINA 
MANEIRO CIVES; CARMEM MANEIRO CIVES; JOSEFA MANEIRO 
CIVES; ALMOCINDA MANEIRO NIETO; DOLORES MANEIRO NIETO; 
CARMEM MANEIRO NIETO; JOSÉ ANDRÉS MANEIRO NIETO; 
PRIMITIVO MANEIRO NIETO; JOSÉ BERGANTINO S MANEIRO; LINO 
BERGANTIÑOS MANEIRO; FELICINDA BERGANTIÑOS MANEIRO; JUAN 
BERGANTIÑOS MANEIRO; DOMINGO ALVITE PEREIRA, objetivando 
extinção do condomínio com a alienação particular do bem comum constituído 
prédio e respectivo terreno de nº 10 da Rua Benjamim Constant, na Glória, 
Rio de Janeiro - RJ e a fixação de aluguéis. Assim, pelo presente edital 
CITA os réus JOSE MARIA BEMA BLANCO; MARIA MANEIRO CURRAIS; 
DOLORES MANEIRO CIVES; CLAUDINO MANEIRO CIVES; JUAN 
MANEIRO CIVES; MARINA MANEIRO CIVES; CARMEM MANEIRO CIVES; 
JOSEFA MANEIRO CIVES; ALMOCINDA MANEIRO NIETO; DOLORES 
MANEIRO NIETO; CARMEM MANEIRO NIETO; JOSÉ ANDRÉS MANEIRO 
NIETO; PRIMITIVO MANEIRO NIETO; JOSÉ BERGANTINOS MANEIRO; 
LINO BERGANTIÑOS MANEIRO; FELICINDA BERGANTIÑOS MANEIRO; 
JUAN BERGANTIÑOS MANEIRO; DOMINGO ALVITE PEREIRA, que se 
encontram em lugar incerto e desconhec ido, para no prazo de quinze dias 
oferecerem contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que 
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) 
, caso não ofereçam contestação, e de que, permanecendo revel, será 
nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade 
de Rio de Janeiro, Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois 
mil e vinte e dois. Eu, Sandra Menezes de Oliveira - Analista Judiciário -  
Matr. 01/23602, digitei. E eu, Mariana da Silva Pinho Nogueira - Responsável 
pelo Expediente - Matr. 01/29949, o subscrevo.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI - CPL/SEMUS 

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO Nº: 002/CPL/2022 / MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO: 432/2021 / REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL 
SAÚDE / REALIZAÇÃO: 03/06/2022 / HORA: 10:00 hs / OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO 
INTEGRAL DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, CONFORME 
CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS EXPRESSAS NO 
TERMO DE REFERÊNCIA, NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. O Edital 
com as especificações da referida licitação, encontra-se a disposição 
dos interessados no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal 
de Japeri, http://siapegov.japeri.rj.gov.br/portal-transparencia/home, ou, 
ainda, por meio da Comissão Permanente de Licitação/CPL – SEMUS, 
situada a Estrada Vereador Francisco da Costa Filho nº 1993 – Santa 
Inês – Engenheiro Pedreira – Japeri – RJ, no horário de 09:00 às 
16:00 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados. O 
requerimento será feito mediante preenchimento de formulário próprio 
da CPL/SEMUS. No ato de requerimento do Edital, os interessados 
deverão trazer 01 (um) Portador de Mídia, no qual serão gravados o 
Edital e seus Anexos. Os arquivos serão gravados de forma a permitir 
somente sua leitura e impressão. Japeri – RJ, 18 de maio de 2022.

CAÍQUE PEREIRA RIBEIRO
Pregoeiro – CPL/SEMUS

A Empresa LIMPPANO S.A, inscrita no CNPJ nº 3.033.556/0001-33, com sede 
Rod. Pres. Dutra, 1338 - Pavuna, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21535-502, solicita 
o comparecimento em 24h do funcionário Sr. LUIS CLAUDIO DOS SANTOS, 
portador da CTPS nº 81221– série 0151 , para prestar esclarecimentos sobre sua 
ausência que ocorre desde 18/04/2022. Seu não comparecimento caracterizará 
abandono de emprego, conforme artigo 482, alínea “i” da CLT.

TELESAT SPACE PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ 02.877.734/0001-89

Mauro Wajnberg - Diretor
Gilberto de Farias - Contador - CRC 1SP136.675/O-9As Notas Explicativas e o Relatório do Auditor Independente encontram-se à disposição na sede da Companhia.

Balanços Patrimoniais 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)
Ativo 2021 2020

Controladora Consolidado Controladora Consolidado
Ativo circulante 15.213 50.104.567 15.213 88.346.182 
Caixa e equiv. de caixa 15.213 30.216.619 15.213 65.124.886 
Contas a receber - 10.984.148  - 12.308.139 
Adiants. diversos - 30.913  - 24.608 
Créditos tributários - 4.567.375  - 6.561.142 
Despesas antecipadas - 60.815  - 82.710 
Crédito c/partes relac. - 4.244.697  - 4.244.697 
Não circulante - 252.001.074  - 301.480.424 
Realizável a L. Prazo - 97.645.090  - 172.913.429 
Contas a receber - 124.201  - 1.344.850 
Depósito em garantia - 130.458  - 130.458 
Crédito c/partes relac. - 75.463.379  - 154.641.844 
Créds. de imp. diferidos - 21.714.061  - 16.679.771 
Caução de aluguéis - 212.991  - 116.506 
Investimento 42.129.684 - 52.117.075  - 
Particip. societárias 42.129.684 - 52.117.075  - 
Imobilizado - 4.228.872  - 4.908.704 
Intangível - 55.538.356  - 61.518.318 
Direito de uso - 192.233.846  - 235.053.402 

42.129.684 349.646.164 52.117.075 474.393.853 
Total do ativo 42.144.897 399.750.731 52.132.288 562.740.035 

Passivo 2021 2020
Controladora Consolidado Controladora  Consolidado 

Passivo circulante 197.197 113.111.293 128.485  83.599.653 
Arrendamento mercantil  -  103.390.243  -  74.070.285 
Contas a pagar 196.983 354.661 127.908 186.848 
Impostos a recolher  214  1.792.560  577  1.804.167 
IR e contribuição social  -  -  - 14.926 
Enc. sociais a recolher  - 127.609  - 109.159 
Provisões de férias e
 encargos sociais  - 545.472  - 525.661 
Adiants. de clientes  -  6.900.748  -  6.888.607 
Não circulante  1.121.950 245.813.688 885.823 428.022.402 
Outras contas a pagar  - 122.310  - 110.345 
Contas a pagar com
 partes relacionadas  1.121.950  45.895.759 885.823  166.109.377 
Adiants. de clientes  -  71.449.674  -  78.158.564 
Provisões para
 contigência trabalhista  - 952.781  - 966.782 
Arrendamento mercantil  - 127.393.164  - 182.677.334 
Patrimônio líquido  40.825.750  40.825.750  51.117.980  51.117.980 
Capital social  35.317.144  35.317.144  35.317.144  35.317.144 
Lucros acumulados  5.508.606  5.508.606  15.800.836  15.800.836 
Total do passivo e
 patrimônio líquido  42.144.897 

 
399.750.731  52.132.288 

 
562.740.035 

Demonstrações dos Resultados em 31/12/2021 e 31/12/2020 - (Em reais)
2021 2020

Controladora Consolidado Controladora Consolidado
Receita oper. líquida -  190.005.683 -  194.583.291 
(-) Custos - (163.347.491) - (144.804.029)
Lucro bruto -  26.658.192 -  49.779.262 
(Desp.) e rec.operacs.
Desp. gerais e administr. (303.625)  (5.590.117) (204.534)  (5.593.680)
Deprecs. e amortizs. - (456.144) - (512.974)
Outras desp. operacs. (1.214)  (2.303.993)  (414)  (2.123.148)
Outras recs. operacs. - 100.330 - 754.218 
Resul. de equiv. patr.  (9.987.391) -  1.676.722 - 

(10.292.230)  (8.249.924)  1.471.774  (7.475.584)
(Prej.) luc. antes res. fin. (10.292.230)  18.408.268  1.471.774  42.303.678 
Receitas financeiras -  89.547.231 -  139.345.229 
Despesas financeiras - (123.282.019) - (179.131.304)

-  (33.734.788) -  (39.786.075)
(Prej.) luc. antes imp. (10.292.230)  (15.326.520)  1.471.774  2.517.603 
IR e contrib. soc. corrente - - - - 
IR e contrib. soc. diferido -  5.034.290 -  (1.045.829)

-  5.034.290 -  (1.045.829)
(Prej.) luc. líq. dos exer. (10.292.230)  (10.292.230)  1.471.774  1.471.774 

Lucro líquido da Cedae cresce 
mais de 342%  no trimestre

Os primeiros dados 
financeiros con-
solidados após 

duas concessionárias assu-
mirem os serviços da Com-
panhia Estadual de Águas e 
Esgotos do Rio de Janeiro 
(Cedae), leiloada em 2021, 
mostram que o balanço do 
primeiro trimestre de 2022, 
fechado esta semana, apre-
sentou um resultado líquido 
de R$ 220,4 milhões, 342% 
acima do do mesmo perío-
do de 2021, informou nesta 
quarta-feira a nova direção.

“O desempenho mos-
tra que o choque de gestão 
adotado foi decisivo para 
garantir números positivos 
mesmo diante da queda de 
44,6% da receita operacio-
nal”, destacou o diretor-
presidente da Cedae, Leo-
nardo Soares.

No primeiro trimestre 
do ano passado, a Cedae 
teve R$ 1,915 bilhão de 
receita operacional, ain-
da contando com as ope-
rações antes do leilão da 
concessão dos serviços de 
distribuição de água e cole-
ta e tratamento de esgoto, 
nos três primeiros meses 
de 2022 a receita caiu para 
R$ 1,061 bilhão. “A queda, 
entretanto, já era esperada 
com a mudança no escopo 
da empresa. Com um tra-
balho de gestão que envol-
veu cortes de gastos, ajus-
tes operacionais, revisão 
de contratos e geração de 
novas receitas, o primeiro 
trimestre de 2022 fechou 
com lucro líquido de R$ 
220,4 milhões, muito aci-
ma dos R$ 49,8 milhões 
do mesmo período do ano 
passado”, mostraram os 
dados divulgados. 

O valor já é maior do 

que o apresentado em to-
do o ano de 2021, quando 
fechou com lucro de R$ 27 
milhões, e praticamente re-
para o prejuízo de R$ 250 
milhões com que fechou 
2020.

“Com a queda de receita, 
os ajustes que programa-
mos para a companhia pre-
viam que, em quatro anos, 
atingiríamos um equilíbrio 
orçamentário para termos a 
situação que julgamos ade-
quada e saudável para uma 
sociedade de capital aberto, 
como é a Cedae. Os nú-
meros atuais mostram que, 
em dez meses de gestão, já 
percorremos dois anos des-
se caminho que traçamos”, 
explica Soares. 

Na opinião do executi-
vo, o balanço do primei-
ro trimestre de 2022 deixa 
claro o trabalho de gestão, 
com quedas significativas 
em despesas com pessoal 
(41,7%), despesas com ma-
terial e serviços de terceiros 
(18,3%) e com provisões 
(50,9%). 

Tecnologia

Está no radar da direção 
atual o emprego de tecno-
logia e inteligência empre-
sarial. “Assim, conseguimos 
enxergar gargalos e defi-
ciências em cada diretoria 
e passamos a atuar direta-
mente sobre eles. Tivemos 
ainda o PDV e passamos 
a gerar novas receitas tam-
bém. Além disso, fizemos 
revisões de contratos, o que 
nos permitiu abrir espaço 
para investimentos”, de-
talha Soares, destacando a 
importância de ter caixa pa-
ra investimentos na Com-
panhia. 

Investimento

Em 2021, a companhia 
investiu 3,6% da receita, o 
que já é mais de 50% acima 
da média dos anos anterio-
res. “Em 2022, vamos para 
13,13% da nossa receita. 
Em 2023, ficará acima de 
22%. E esses investimen-
tos serão especialmente em 
obras de infraestrutura, al-
gumas que estavam previs-
tas e outras que andavam 
devagar.  Mesmo com a 
redução da receita, os in-
vestimentos serão cada vez 
maiores. Não só percentu-
almente, mas também em 
valores absolutos”, projeta 
Soares.

Em números, o investi-
mento da Cedae em 2020 
foi de R$ 82 milhões, com 
faturamento de R$ 5,9 bi-
lhões. 

Em 2021, como fatura-
mento de R$ 6,1 bilhões, 
o investimento subiu para 
R$ 220 milhões. Para este 
ano, com faturamento de 
R$ 3,2 bilhões, o investi-
mento será de R$ 420 mi-
lhões. Em 2023, o fatura-
mento previsto é de R$ 3,4 
bilhões e o investimento, 
de R$ 750 milhões.

“Olhando para o futuro 
da Cedae, o que enxerga-
mos é uma empresa que re-
desenhou inteiramente seu 
plano de negócios focando 
nas diretrizes ESG (sigla em 
inglês para ambiental, social 
e governança). Já produzi-
mos, por exemplo, dois mi-
lhões e meio de mudas de 
espécies da Mata Atlântica 
para reconstituição da mata 
ciliar às margens de rios no 
estado”, acrescenta o exe-
cutivo.
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Planos de saúde individuais  
somam reajuste de 16,3% este ano

Após um período 
de congelamento 
de valores, segui-

do de reajuste negativo em 
8% nos planos de saúde 
individuais, provocados pe-
la pandemia, projeções da 
Federação Nacional de Saú-
de Suplementar (FenaSaú-
de) mostram um aumento 
recorde de 16,3% para os 
usuários neste ano.

Até então, a maior alta 
havia sido registrada em 
2016, chegando a 13,57% 
e, agora, com este novo ce-
nário, o impacto será forte 
no bolso do consumidor, 
podendo resultar no cance-
lamento de contratos, con-
forme destaca o advogado 
especialista no setor, Rodri-
go Araújo:

“O aumento dos custos 

em geral, por si só, já é 
um fator que levará o bra-
sileiro a cancelar planos 
de saúde ou tentar trocar 
seus produtos por outros 
inferiores na expectativa 
de diminuir suas despesas. 
Além disso, é Importante 
destacar que o reajuste dos 
planos individuais é, his-
toricamente, inferior aos 
dos planos coletivos. Lo-
go, se o índice de reajus-
te dos planos individuais 
ficar em torno de 16%, é 
extremamente alarmante a 
expectativa de como ficará 
o índice para os contratos 
coletivos, que somam cer-
ca de 80% dos beneficiá-
rios.”

Em 2020, as operadoras 
tiveram queda com despe-
sas assistenciais e a Agência 

Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) determinou 
a suspensão de todos os 
tratamentos eletivos, na 
tentativa de liberar espaço 
para pacientes de Covid-19, 
o que resultou em um dos 
maiores lucros das últimas 
décadas, acrescenta o espe-
cialista.

Para ele, não há uma 
justificativa concreta para 
esse reajuste: “agora, em 
2022, apura-se a inflação 
e a sinistralidade do perí-
odo maio de 2021 a abril 
de 2022 e não houve um 
aumento tão substancial 
dos serviços médicos uti-
lizados pelos beneficiários 
para justificar um aumen-
to tão elevado, na base de 
16%. Não há nada tão di-
ferente de antes da pande-

mia. Se houvesse, de fato, 
um aumento substancial 
pela demanda desses ser-
viços por esses usuários de 
planos de saúde, não tería-
mos vagas nos hospitais e 
não é esse o caso.”

O advogado destaca: 
“a única saída para quem 
quiser manter os serviços 
de assistência médica e 
hospitalar e não conseguir 
manter os serviços após o 
reajustamento da mensali-
dade é trocar de plano de 
saúde. O ideal é que essa 
troca seja feita por meio de 
portabilidade, que garante 
a manutenção de todas as 
carências já cumpridas no 
plano de origem, apesar de 
exigir que o consumidor 
preencha diversos requisi-
tos a parte.”

BMG Seguros lança Novo Performance

O poder público já 
se prepara para a 
Lei 14.133/2021, 

também conhecida como 
Nova Lei de Licitações, que 
passará a ser obrigatória a 
partir de abril de 2023. A 
BMG Seguros acompanhou 
as mudanças para atender 
as necessidades do mercado 
e acaba de lançar o Novo 
Performance, desenvolvido 
de acordo com os novos 
parâmetros legais.

Entre as principais alte-
rações estabelecidas pela 
nova lei está a modificação 
nos percentuais do segu-
ro garantia que atualmente 
partem de 5% e passam a 
garantir até 30% do valor 
contratual para obras de 
grande vulto – a partir de 
R$ 200 milhões, além da 
possibilidade de as segu-

radoras assumirem a obri-
gação de concluir o objeto 
do contrato, em caso de 
descumprimento contratual 
por parte da empresa con-
tratada.

 Em 2021, a BMG Se-
guros fez um grupo de 
trabalho multidisciplinar e 
dedicou aproximadamente 
700 horas no desenvolvi-
mento e aprimoramento 
do projeto, que teve início 
em 2019, quando a lei ain-
da era um projeto. A partir 
disso, a companhia criou a 
área de Gerenciamento e 
Monitoramento de Risco, 
a GMR, para estudar to-
dos os impactos e riscos 
das novas contratações. 
De acordo com Rodrigo 
Chunques, Superintenden-
te de Operações Estrutu-
radas da BMG Seguros, a 

seguradora fará análises 
mais detalhadas das ope-
rações.

“O Novo Performance 
representa a consolidação 
de um projeto desenvol-
vido pelo time da BMG 
Seguros que enxergou a 
necessidade de mudança 
logo no início. A partir de 
agora a seguradora ganha 
um novo papel, deixa de 
ser apenas uma emissora 
de apólices e torna-se uma 
parceira estratégica de 
negócios”, explica Chun-
ques. Um dos motivos pa-
ra a afirmação do execu-
tivo é a inversão de fases 
dos processos em concor-
rências licitatórias.

A nova lei estabelece 
que primeiro devem ser 
apresentadas as propos-
tas e depois a habilitação 

da empresa vencedora na 
etapa de lances. Diferente 
do que acontecia anterior-
mente, para operar neste 
novo cenário de garantias 
a seguradora deverá ser in-
serida desde a fase inicial, 
para que com isso possa 
executar a análise técnica e 
financeira do projeto e da 
possível empresa contrata-
da, já que a legislação atri-
bui à seguradora o papel 
de interveniente anuente, 
que assina no contrato 
como uma das integran-
tes, e obrigatoriamente se 
responsabiliza como co-
nhecedora de todo pro-
cesso. “A seguradora passa 
a ter mais voz no proces-
so, afinal ela assumirá um 
risco maior para fornecer 
a garantia”, pontua o exe-
cutivo da BMG Seguros.

Setor de seguros deve crescer até 15% este ano

Mais de 500 investidores 
interessados em seguros  
e benefícios no Brasil

CVG-RJ: “Café da Manhã 
com a MAG Seguros” 
sobre o WinSocial

De acordo com 
dados da Confe-
deração Nacional 

das Seguradoras (CNSeg), 
mesmo em um cenário de 
baixo crescimento econô-
mico, inflação em alta e 
juros elevados, o setor de 
seguros deve crescer entre 
13% e 15% este ano. Só no 
mês de fevereiro, o aumen-
to foi de 21,3% em relação 
ao mesmo mês de 2021.

Os números positivos 
refletem investimentos no 
setor, tanto financeiro, co-
mo na modernização dos 
serviços. A CNSeg afirma 
que, só em saúde suplemen-
tar, foram aplicados R$200 
bilhões em atendimentos, 
consultas, exames e cirur-
gias em 2021. A indústria 
pagou, ainda, R$393,2 bi-
lhões em benefícios, inde-
nizações e sorteios, repre-
sentando 6,3% do PIB e 
reforçando a importância 
deste segmento. Soma-
do aos valores, a aplicação 

em tecnologia, com foco 
no aprimoramento do se-
tor, trouxe comodidade ao 
cliente e a implantação de 
dispositivos como a teleme-
dicina, impactou de forma 
positiva no lucro de seguros 
e além disso, a desburocrati-
zação resultou positivamen-
te para o setor.

Wladimir Chinchio, 
CEO da Emotion Segu-
ros, afirma que “o diferen-
cial é oferecer conforto e 
facilidade e a tecnologia 
é uma forte aliada para o 
crescimento do setor. Na 
Emotion Seguros, tudo 
é feito de forma virtual. 
Nós trabalhamos com se-
guro emocional, para que 
nossos clientes possam 
guardar recordações de 
momentos bons e rever 
posteriormente. O segu-
rado acessa o aplicativo e 
é orientado pelo Guido, 
um assistente virtual, que 
utiliza inteligência artificial 
para dar as boas-vindas e 

guiá-lo na construção da 
sua jornada e no registro 
de suas memórias na pla-
taforma.”

De acordo com um rela-
tório recente da Deloitte, um 
terço das seguradoras espera 
que as receitas sejam signi-
ficativamente melhores este 
ano e a demanda por seguros 
deve continuar aumentando 
em todo o mundo.

No caso de seguro de vi-
da emocional a cobertura é 
apenas para morte aciden-
tal. Tem um custo baixo, a 
partir de R $13,75 por mês, 
para uma indenização de R$ 
15 mil e a procura também 
vem aumentando com o 
passar dos anos.

Dentro outros segmen-
tos de seguros que tam-
bém cresceram entre 2021 
e 2022, o setor de auto-
móveis teve destaque prin-
cipalmente em relação à 
Cobertura de Pessoas, acu-
mulando quase R$16 bi-
lhões. Seguros contra riscos 

ou economias registraram 
números altos em razão dos 
riscos e incertezas trazidos 
pela pandemia, e podem ul-
trapassar os R$ 3 milhões 
só em prêmios globais.

A Emotion é a primeira 
seguradora do mundo cria-
da para inspirar pessoas a 
celebrar e a eternizar suas 
histórias de vida. Pioneira 
ao criar os seguros emo-
cionais, a seguradora digital 
utiliza o conceito de marca 
como terapia somado ao 
uso da Inteligência Artifi-
cial para oferecer a melhor 
experiência na utilização do 
benefício aos clientes, de 
forma segura e acolhedora. 
A startup é liderada pelo 
CEO Wladimir Chinchio, 
que possui mais de 25 anos 
de experiência no setor de 
seguros. Investidor anjo, 
ele também é fundador da 
Vayon Insurance Solutions, 
aceleradora de soluções di-
gitais para o mercado de se-
guros.

O setor de segu-
ros ultrapassou 
R$ 306 bilhões 

em faturamento no ano de 
2021, conforme aponta o 
estudo da CNseg, sendo a 
fragmentação e o alto po-
tencial de crescimento al-
guns dos principais pontos 
de atratividade para o inves-
tidor O mercado global de 
fusões e aquisições (M&A, 
na sigla em inglês) bateu 
recorde de crescimento his-
tórico em 2021, e o Brasil, 
alinhado a essa tendência, 
registrou o maior número 
de operações realizadas dos 
últimos dez anos, segundo 
dados da Bain & Company.

A Hand, empresa foca-
da em operações de fusões 
e aquisições, acredita que 
esse crescimento acontece 
por dois motivos centrais: o 
aumento das empresas bra-
sileiras no mercado de ca-
pitais e o sucesso da indús-
tria de private equity (PE) 
e venture capital (VC) no 
país.

 A Associação Brasi-
leira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de 
Capitais (Anbima) estima 
que as empresas brasileiras 
conquistaram, em 2021, R$ 
596 bilhões no segmento de 
capitais, e somente os fun-
dos de investimento com-
pradores de empresas (PE/
VC) somaram aportes de 
R$ 53 bilhões nesse mesmo 
ano, com um crescimento 
de 128% quando compa-
rado ao ano de 2020, con-
forme apontam dados da 
Associação Brasileira de 
Private Equity e Venture 
Capital (ABVCAP) e da 
KPMG.

“A busca pelas empresas 
em aumentar a sua compe-
titividade, aliada a essa jane-
la de oportunidade no aces-
so ao capital, intensificou 

o número de operações de 
fusões e aquisições”, afir-
ma José Venâncio, sócio da 
Hand.

 Em relação ao setor de 
seguros no Brasil, a Hand 
realizou um estudo apro-
fundado e verificou que, en-
tre fundos de investimentos 
e grandes empresas, existem 
mais de 500 investidores em 
41 países interessados em 
avaliar uma potencial oferta 
de aquisição. O conselheiro 
da Hand no segmento de se-
guros, saúde e previdência, 
e ex-diretor da SulAmérica, 
Zeca Vieira, destaca: “O 
Brasil é o 14º maior mer-
cado do mundo, com fatu-
ramento de R$ 306 bilhões 
em 2021. Em razão da baixa 
penetração dos produtos de 
seguros, ainda temos um al-
to potencial de crescimento. 
Para se ter uma ideia, o país 
ocupa a 52ª posição mun-
dial em densidade de segu-
ros (gasto com seguros per 
capita).”

 Sobre o futuro do se-
tor, Zeca também ressalta: 
“Observaremos uma con-
solidação ainda maior entre 
as corretoras ao longo dos 
próximos anos, uma vez 
que o mercado ainda é mui-
to fragmentado – trata-se 
de 54 mil corretoras ativas 
– e a economia de escala 
faz todo o sentido nesse ce-
nário”. O estudo analisou 
ainda uma série de 80 ope-
rações de compra e venda 
de empresas no setor de se-
guros, ocorridas entre 2015 
e 2021, em que 50% dos 
alvos adquiridos eram cor-
retoras. Também observou 
que as empresas investidas 
por fundos ou listadas na 
bolsa ganham um protago-
nismo adicional no cenário 
de compra e venda de em-
presas, sendo hoje 30% do 
total dos compradores.

O palestrante se-
rá Rafael Rosas, 
diretor respon-

sável pelo Winsocial, uma 
insurtech de seguro de 
vida inclusivo, que recom-
pensa as atitudes saudá-
veis, do Grupo MAG. O 
especialista, com mais de 
duas décadas atuando no 
mercado de seguros, vai 
abordar o tema: “Conhe-
cendo o WinSocial”. Um 
produto para o público 
com diabetes, HIV e ou-
tras doenças excluídas do 

seguro tradicional.
Para o presidente do 

CVG-RJ “será uma opor-
tunidade única para os pro-
fissionais do setor amplia-
rem as oportunidades de 
negócios, oferecendo um 
produto diferenciado, espe-
cífico, e de muita relevân-
cia para os segurados”. As 
inscrições são limitadas e 
devem ser feitas através do 
e-mail: cvgrj@cvgrj.com.
br; cvgrj@cvgrj.com.br ou 
pelos telefones: 21-2203-
0393/21-96428-4687.
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ENERGISA NOVA FRIBURGO
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/ME: 33.249.046/0001-06 
NIRE: 33.3.001.4585-1

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Energisa Nova Fri-
burgo - Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), realizada em 28 de 
abril de 2022, lavrada na forma de sumário: 1. Data, hora e local: Aos 
28 dias do mês de abril de 2022, às 08:30 horas, na sede da Companhia, 
localizada na Av. Euterpe Friburguense, nº 111, CEP: 28.605-130, Cen-
tro, cidade de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação 
e Presenças: Dispensada na forma do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, 
em virtude da presença da única acionista da Companhia representando 
a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas no “Li-
vro de Presença de Acionistas”. Presentes, também, o Diretor-Presidente 
Eduardo Alves Mantovani e a representante dos auditores independentes 
Ernst & Young Auditores Independentes S.S., Andrea Meirelles - CRC RJ 
- 128530/O-5. 3. Mesa: Presidente, Sr. Eduardo Alves Mantovani, e Se-
cretário, Sr. Guilherme Fiuza Muniz. 4. Deliberações: Pelo único acionista 
representando a totalidade do capital social da Companhia, foram tomadas 
as seguintes deliberações: 4.1. Em Assembleia Geral Ordinária: 4.1.1. Au-
torizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia em forma de su-
mário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionis-
tas presentes, nos termos do art. 130 e seus §§, da Lei nº 6.404/76. 4.1.2. 
Aprovar, depois de examinados e discutidos, o relatório anual e as contas 
da administração, bem como as demonstrações financeiras referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhados do 
parecer emitido pelos auditores independentes, os quais foram publicados 
no dia 29 de março de 2022 no jornal “Monitor Mercantil”, nas páginas 9 a 
12 e, de forma digital no mesmo dia, tendo sido dispensada a publicação 
dos anúncios aos quais se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, na forma 
de seu §5º. 4.1.3. Aprovar o lucro líquido constante das demonstrações 
financeiras aprovadas no valor de R$ 11.420.297,44 (onze milhões, qua-
trocentos e vinte mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta e qua-
tro centavos). 4.1.4. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 
2021, destinando-se (i) o montante de R$ 148.217,55 (cento e quarenta e 
oito mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos) para a 
reserva legal; e (ii) o montante de R$ 11.272.079,89 (onze milhões, duzen-
tos e setenta e dois mil, setenta e nove reais e oitenta e nove centavos) 
para o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, equiva-
lentes a R$374,2887465134 por ação ordinária, tendo sido integralmente 
antecipados e quitados da seguinte forma: (ii.a) em 25 de maio de 2021, 
o valor de R$ 3.180.758,70, conforme deliberado em Reunião de Diretoria 
da Companhia ocorrida em 13 de maio de 2021; (ii.b) em 10 de dezembro 
de 2021, o valor de R$ 2.829.009,68, conforme deliberado em Reunião de 
Diretoria da Companhia ocorrida em 12 de novembro de 2021; (ii.c) em 25 
de março de 2022, o valor de R$ 2.351.800,88, conforme deliberado em 
Reunião de Diretoria da Companhia ocorrida em 16 de março de 2022 e o 
pagamento de juros sobre o capital próprio: (ii.d) em 16 de agosto de 2021, 
o valor de R$ 856.633,27, conforme deliberado em Reunião de Diretoria da 
Companhia ocorrida em 12 de agosto de 2021; e (ii.e) em 10 de dezembro 
de 2021, o valor de R$ 2.053.877,36, conforme deliberado em Reunião de 
Diretoria da Companhia ocorrida em 12 de novembro de 2021. 4.1.5. Con-
signar que o valor destinado para a reserva legal não corresponde ao limite 
de 5% (cinco por cento) do lucro líquido, conforme artigo 193, caput da Lei 
nº 6.404/76, em razão do atingimento do percentual máximo de 20% (vinte 
por cento) do capital social, em consonância com o caput do mesmo artigo. 
4.2. Em Assembleia Extraordinária: 4.2.1. Autorizar a lavratura da ata a que 
se refere esta Assembleia em forma de sumário, bem como sua publicação 
com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 
130 e seus §§, da Lei nº 6.404/76. 4.2.2. Fixar o montante global da remu-
neração anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2022 
no montante proposto pela acionista presente, que rubricado e autenticado 
pela mesa, fica arquivado na Companhia como doc. 1, cabendo à Diretoria 
a sua distribuição, conforme previsto no Artigo 12 do Estatuto Social da 
Companhia. Aprovação e Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi 
a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os 
presentes. Assinaturas: Presidente: Eduardo Alves Mantovani; Secretário: 
Guilherme Fiuza Muniz. Acionistas: Energisa S.A., representada por seu 
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores - Mauricio Perez Bote-
lho. Eduardo Alves Mantovani, Diretor Presidente. Andrea Meirelles, repre-
sentante dos auditores independentes. Nova Friburgo, 28 de abril de 2022. 
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas das As-
sembleias Gerais da Companhia. Guilherme Fiuza Muniz - Secretário. Junta 
Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Energisa Nova Friburgo 
Distribuidora de Energia S.A.. Certifico o arquivamento em 17/05/2022 sob 
o nº 00004891624. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

FABRIMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/MF nº 33.064.262/0001-79 - NIRE: 33.3.0001753-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2022

1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 19 de abril de 2022, às 9h, na 
sede da companhia, localizada na Rodovia Presidente Dutra, nº 1362, 
Pavuna, CEP 21535-502, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 2. 
Convocações e Presenças: Participaram da Assembleia 100% (cem por 
cento) dos Acionistas, conforme assinaturas apostas ao final. Atendendo ao 
disposto no Artigo 134, §1°, da Lei n° 6.404/1976. 3. Publicações: (i) 
Formalidades de publicações dispensadas, tendo em vista a presença de 
100% (cem por cento) dos acionistas nos termos do Artigo 124, §4º, e 
Artigo 133, º4, ambos da Lei 6.404/76 e (ii) Relatório da Administração, 
Demonstrações Financeiras, Balanço Patrimonial, Notas Explicativas e 
Parecer dos Auditores Independentes publicados no Jornal Monitor 
Mercantil, em 30 de março de 2022, página 14. 4. Composição da Mesa: 
Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 128, da Lei n° 
6.404/1976, o Sr. Luis Filipe Silva Fonseca, que convidou a Srta. Franciane 
Ribeiro para secretariá-lo. 5. Ordem do Dia: (i) Examinar, discutir e votar o 
Relatório da Administração, as contas dos Administradores e as 
Demonstrações Financeiras, Balanço Patrimonial e demais documentos 
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, 
acompanhadas do parecer emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores 
Independentes, auditores independentes contratados pela Companhia; (ii) 
Deliberar sobre a destinação do resultado e distribuição de dividendos do 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (iii) Ratificar os 
membros da Diretoria; e (iv) Fixar a remuneração anual global dos 
Administradores da Companhia; 6. Deliberações: Os acionistas deliberaram 
sobre os assuntos constantes da ordem do dia, conforme abaixo: 6.1. 
Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do 
art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/1976; 6.2. Após exame e discussão, os 
Acionistas aprovaram por unanimidade e sem ressalvas, as Demonstrações 
Financeiras, o relatório anual da Administração, o Balanço Patrimonial e 
demais documentos referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021. 6.3. Os acionistas aprovaram, por unanimidade e sem 
ressalvas, que o valor total do lucro líquido do exercício de 2021, no valor de 
R$ 2.231.000,00 (dois milhões e duzentos e trinta e um mil reais), será 
destinado integralmente para absorção dos prejuízos acumulados e com 
isso não haverá a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios previstos 
no Estatuto Social da Companhia. 6.4. Aprovada, por unanimidade e sem 
ressalvas, a ratificação dos membros da Diretoria da Companhia, para um 
mandato de 02 (dois) anos, extensivo até a data da Assembleia Geral 
Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2023: na qualidade 
de Diretor Presidente o Sr. Luis Filipe Silva Fonseca, brasileiro, casado, 
industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº 55.675.956-4 (SSP/SP) 
e inscrito no CPF/MF sob o nº 553.930.041-68, com endereço profissional 
na Rua Xavantes, nº 54, 1, 2, e 3 andar, Bairro Atiradores, CEP 89.203-210, 
na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina; na qualidade de Diretor o 
Sr. Otto Rudolf Becker Von Sothen, brasileiro, casado, industriário, 
portador de Cédula de Identidade nº 54.987.308-9 (SSP/SP) e inscrito no 
CPF/MF sob o nº 708.432.957-91, com endereço profissional na Rua 
Xavantes, nº 54, Bairro Atiradores, CEP 89.203-900, na cidade de Joinville, 
Estado de Santa Catarina; e na qualidade de Diretora a Sra. Vivianne 
Cunha Valente, brasileira, solteira, industriária, portadora de Cédula de 
Identidade nº 50.198.929-2 (SSP/SP) e inscrita no CPF/MF sob o nº 
565.955.735-04, com endereço profissional na Rua Xavantes, nº 54, Bairro 
Atiradores, CEP 89.203-900, na cidade de Joinville, Estado de Santa 
Catarina. Os Diretores, declaram desde já, sob as penas da lei que não 
estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, 
nem foram condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso à cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o 
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Os 
Conselheiros tomam posse nesta data por meio de assinatura do respectivo 
termo de posse que será arquivado na sede da Companhia. 6.5. Os 
Acionistas aprovaram, por unanimidade, que a verba honorária dos 
administradores será paga via rateio corporativo pela sócia Controladora. 7. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo 
tempo necessário à lavratura da presente Ata contendo o sumário dos fatos 
ocorridos, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pela Mesa, pelos 
acionistas e demais presentes. Assinaturas: Mesa: Luis Filipe Silva Fonseca 
- Presidente; Franciane Ribeiro - Secretária. Acionistas: Tigre Participações 
em Metais Sanitários Ltda. (p. Otto Rudolf Becker von Sothen e Vivianne 
Cunha Valente) e Tigre S.A. Participações (p. Otto Rudolf Becker von Sothen 
e Vivianne Cunha Valente). Rio de Janeiro (RJ), 19 de abril de 2022. Luis 
Filipe Silva Fonseca - Presidente; Franciane Ribeiro - Secretária. JUCERJA 
- Certifico o arquivamento em 11/05/2022 sob o número 00004883764. 
Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral. 

TCR TELECOMUNICAÇÕES DA CIDADE DO RIO S.A.
Subsidiária integral da Concessionária Porto Novo S.A.

CNPJ/MF Nº 18.281.769/0001-90 - NIRE 33.3.0030788-5
ATA DA AGO: 1. Data, Hora e Local: No dia 29/04/22, às 16h, realizada 
por vídeo conferência, atendidos os procedimentos determinados pela 
Instrução Normativa nº 79 do DREI e pela Lei 14.030/20 no que se refere 
à participação e a votação à distância em reuniões e assembleias de 
sociedades anônimas fechadas. 2. Convocação: Dispensada a publicação 
do Edital de convocação, conforme faculta o art. 124, §4º, da Lei 6.404/76. 3. 
Publicações: Dispensada a publicação do Aviso aos Acionistas conforme 
faculta o art. 133, §4º da Lei 6.404/76. Balanço Patrimonial e demais DFs., 
publicadas de forma eletrônica, em razão do disposto no Art. 294, caput c/c 
inciso III, da Lei 6.404/76 e, conforme disposição contratual, no Diário Oficial 
do Município do Rio de Janeiro, na página 174, em 28/04/22. 4. Presença: 
Presença da única Acionista, Concessionária Porto Novo S.A., conforme 
assinaturas no Livro de Presença de Acionistas e, ainda, para os fins do 
disposto na Lei 6.404/76 em seu Art. 134, §1º, do Sr. Paulo Henrique 
Cals de Beauclair Guimarães, Diretor Financeiro da Cia. e Sra. Andrea 
Baptista Tosta da Silva, Diretora de Operações da Cia., representantes 
da administração da Cia., e do Sr. Mário Vieira Lopes, inscrito no CRC-
RJ sob o nº 060.611/O-0, representante da Lopes, Machado Auditores, 
an Independent Member of BKR Internacional, auditoria independente 
contratada pela Cia. 5. Composição da Mesa: Paulo Henrique Cals 
de Beauclair Guimarães, Presidente; Andrea Baptista Tosta da Silva, 
Secretária. 6. Ordem do Dia: (i) Examinar e aprovar o Balanço Patrimonial, 
as DFs., as Contas dos Administradores, o Relatório da Administração e o 
Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo 
em 31/12/21; e (ii) Aprovar a destinação do resultado do exercício social 
encerrado em 31/12/21. 7. Deliberações: A única acionista da Cia., sem 
quaisquer restrições, delibera o quanto segue: (i) A lavratura da presente 
ata em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76; 
(ii) Aprovar, sem emendas ou ressalvas, o Balanço Patrimonial, as DFs. e 
respectivas Notas Explicativas, as Contas dos Administradores, o Relatório 
da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao 
exercício social encerrado em 31/12/21; (iii) Aprovar, quanto ao resultado 
apurado no exercício social encerrado em 31/12/21, da destinação da 
totalidade do saldo do lucro líquido do exercício, no valor de R$ 330.861,00, 
para a conta de prejuízos acumulados. Foi aprovada, ainda, a não distribuição 
de resultados e pagamentos de dividendos com relação ao exercício social 
findo em 31/12/21, tendo em vista a destinação do lucro líquido apurado 
no exercício para a conta de prejuízos acumulados da Cia.. 8. Conselho 
Fiscal: Não há Conselho Fiscal permanente, nem foi instalado no presente 
exercício. 9. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
AGO, lavrada a presente Ata que, após lida, discutida e aprovada, foi assinada 
por todos os presentes, que constituíram o quórum necessário para a 
validade das deliberações objeto desta Assembleia Geral. 10. Assinaturas: 
Mesa: Paulo Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Presidente; e Andrea 
Baptista Tosta da Silva, Secretária; Acionista: Concessionária Porto Novo 
S.A. RJ, 29/04/22. Paulo Henrique Cals de B. Guimarães - Presidente; 
Andrea Baptista Tosta da Silva - Secretária. JUCERJA em 17/05/22 
sob o nº 4893308. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

CONCESSÃO DE LICENÇA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE JACAREPAGUÁ LTDA 

CNPJ 34.058.123/0001-03 torna público que recebeu da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação – SMDEIS, 
através do processo nº 14/200.165/2016, Licença Ambiental Municipal  
LMO Nº 003031/2022 com validade de 120 meses para a atividade 
Atendimento Hospitalar para o imóvel sito à Rua Bacairis, nº 499 - Taquara - 
Rio de Janeiro - RJ.

Ações judiciais em todo o país contra a privatização da Eletrobras
Questionados impactos tarifários, transparência e contratos de concessão

O Tribunal de 
Contas da União 
(TCU) retomou 

nesta quarta-feira o julga-
mento do processo sobre 
a privatização da Eletro-
bras, maior empresa de 
energia do país. Nos pri-
meiros três meses deste 
ano, a estatal lucrou R$ 
2,7 bilhões, 69% a mais do 
que no mesmo período do 
ano passado. 

Quatro ações judiciais 
contra a privatização da 
Eletrobras foram ajuiza-
das nesta quarta-feira, em 
justiças federais de esta-
dos do Nordeste (Alago-
as, Bahia e Paraíba) e no 
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF). As ações impe-
tradas por parlamentares 
do Partido dos Trabalha-
dores e dirigentes sindi-
cais, representados pela 
Advocacia Garcez, têm o 

apoio da Federação Úni-
ca dos Petroleiros (FUP), 
que entende que a priva-
tização da energia no país 
levará a aumento de pre-
ços ao consumidor, com 
prejuízos à sociedade 
brasileira.

As ações contra a venda 
Eletrobras questionam e 
contestam questões relati-
vas a impactos tarifários, 
transparência de informa-
ções e contratos de con-
cessão. O mandado de se-
gurança impetrado no STF   
argumenta que Ministério 
de Minas e Energia (MME) 
não cumpriu devidamente 
determinações relativas à 
publicidade dos processos. 

“O MME só publicou 
um resumo técnico, de 
uma página, sem dar in-
formações que possam 
contribuir para uma es-
pécie de auditoria dos 

parâmetros de cálculos 
utilizados nos estudos 
sobre preços de venda, 
tarifas etc. Além disso, os 
estudos propriamente di-
tos foram entregues pelo 
MME ao TCU em caráter 
sigiloso, não permitindo 
acesso a informações”, 
observa a advogada Elisa 
Oliveira Alves, da Advo-
cacia Garcez.

Irregularidades

Segundo ela, há também 
“irregularidades materiais”, 
pois o MME faz o cálculo 
de impacto tarifário sem le-
var em consideração os ‘ja-
butis’ incluídos na medida 
provisória (MP), que têm o 
condão de aumentar signi-
ficativamente a tarifa elétri-
ca, ao prever a contratação 
de usinas térmicas, mesmo 
sem ter gasodutos para is-

so. Calcula-se em cerca de 
R$ 100 bilhões o custo de 
construção de tal malha de 
gasodutos.

“O MME fala em ‘neu-
tralidade tarifária’ com a 
privatização da Eletrobras, 
mas os fatores que levam 
inexoravelmente a um au-
mento de tarifa não entra-
ram nos cálculos. Ou seja, 
os cálculos não seguem pa-
râmetros fidedignos”, afir-
ma a advogada.

Em relação aos estudos 
sobre contratos de con-
cessão, a ação impetrada 
pela Advocacia Garcez 
questiona o fato de não ter 
sido levada em conta a ca-
pacidade produtiva da em-
presa (custo marginal de 
expansão /potência). “Es-
sa potência não foi preci-
ficada. Os contratos estão 
subprecificados, com pre-
juízos ao Erário. Então a 

matéria foi judicializada”, 
diz ela 

O coordenador geral da 
FUP, Deyvid Bacelar, par-
ticipou de ato em frente à 
sede do TCU , em Brasília,  
organizado pelo Coletivo 
Nacional dos Eletricitários, 
que congrega em torno de 
74 organizações. “Vamos 
barrar a privatização da 
energia no país, e evitar, no 
setor elétrico , o que ocor-
reu no setor de refino de 
petróleo , com a venda da 
refinaria baiana Landulpho 
Alves (Rlam) ao fundo ára-
be Mubalada. Hoje, com o 
monopólio regional priva-
do, a Bahia tem a gasolina 
mais cara do país”, destaca 
Bacelar. 

Ele lembrou que a Ele-
trobras é responsável por 
30% da geração e por 50% 
da transmissão de energia 
elétrica no país.” A nossa 

geração é majoritariamen-
te hidrelétrica não pode-
mos entregar a gestão do 
regime de águas para a ini-
ciativa privada”, defende 
ele.

Bacelar lembrou que 
nos principais países do 
mundo, gestão dos servi-
ços elétricos é pública, de 
responsabilidade do Esta-
do, até mesmo nos Esta-
dos Unidos, onde a tarefa 
de segurança e gestão das 
hidrelétricas é feita pelo 
Exército americano, insti-
tuição de Estado.

“Na América Latina, te-
mos o caso do México que 
está reestatizando seus 
serviços de transmissão 
e distribuição de energia 
elétrica porque não fun-
cionou privatizá-los. A ge-
ração sempre foi mantida 
estatal”, acrescentou o di-
rigente da FUP.

Empresas chinesas pedem proteção da propriedade intelectual

As empresas chi-
nesas estão soli-
citando registro 

internacional de desenhos 
industriais, revelou a mais 
alta reguladora de proprie-
dade intelectual do país.

Quarenta e nove compa-
nhias chinesas apresenta-
ram 108 pedidos internacio-

nais de desenhos industriais 
em 5 de maio, primeiro dia 
em que o Acordo de Haia 
entrou em vigor na China, 
segundo dados divulgados 
pela Administração Nacio-
nal de Propriedade Intelec-
tual (ANPI).

A agência Xinhua lem-
bra que o Acordo de Haia 

para o registro internacio-
nal de desenhos industriais 
é um mecanismo que visa 
a proteção da proprieda-
de intelectual para ajudar 
as partes contratantes a 
desfrutarem de proteção 
mundial para seus dese-
nhos industriais.

A ANPI recebeu 58 

aplicações no dia em ques-
tão, com o número de ins-
crições da fabricante de 
computadores Lenovo, da 
empresa de tecnologia de 
saúde GEMT e da fabrican-
te de smartphones Xiaomi, 
no topo da lista, disse Wei 
Baozhi, oficial da adminis-
tração.

As empresas chinesas 
estão usando continuamen-
te o sistema de Haia para 
desenvolver seu layout no 
mercado internacional de 
produtos, com o número de 
solicitações internacionais 
enviadas para projetos to-
talizando 141 de 5 a 13 de 
maio, revelou Wei.

Ele observou que a en-
trada da China no sistema 
de Haia mostra sua aber-
tura para participar do sis-
tema global de governança 
de PI e oferece conveniên-
cia para empresas estran-
geiras entrarem no mer-
cado dinâmico e amplo da 
China.
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